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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-285 FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES 

EMPRESÁRIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

Processo Número: 1008824-46.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PRADELA & PRADELA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

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

das Custas Processuais no valor de R$413,40 ao FUNAJURIS. Além do 

valor de R$14,81 ao Cartório Distribuidor. Para pagamento do FUNAJURIS 

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

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

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

REMANESCENTES”, digitar a numeração única e após clicar em “Buscar”. 

Confirmar os dados e clicar em “Próximo”. Ligar no telefone 

(65)3617-3763, SOMENTE SE JÁ ESTIVER PROTESTADO. Caso contrário, 

clicar em “Ok entendi”. Digitar o CPF/CNPJ do pagante e “Enter”. Escolher a 

opção “Custas Judiciais” e “Taxa Judiciária” e preencher com os 

respectivos valores. Para finalizar, clicar em “Simular Guia” e após em 

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

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

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

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

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

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

prejuízo de anotações no Cartório Distribuidor, conforme CNGC/MT e 

Provimento 20/2019 - CGJ, art. 4º. Após efetuados os pagamentos, juntar 

a guia de Recolhimento do Funajuris e todos os comprovantes, conforme 

Lei nº 7.603/2001.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012839-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FERREIRA DA SILVA BECKER OAB - MT0017905A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

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

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

das Custas Processuais no valor de R$413,40 e da Taxa Judiciária no 

valor de R$149,12 ao FUNAJURIS. Além do valor de R$14,81 ao Cartório 

Distribuidor. Para pagamento do FUNAJURIS a guia deverá ser emitida no 

site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br). No botão “Emissão de Guias Online”, no 

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

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

única e após clicar em “Buscar”. Confirmar os dados e clicar em 

“Próximo”. Ligar no telefone (65)3617-3763, SOMENTE SE JÁ ESTIVER 

PROTESTADO. Caso contrário, clicar em “Ok entendi”. Digitar o CPF/CNPJ 

do pagante e “Enter”. Escolher a opção “Custas Judiciais” e “Taxa 

Judiciária” e preencher com os respectivos valores. Para finalizar, clicar 

em “Simular Guia” e após em “Gerar Guia”, depois imprimir e recolher. O 

valor do Cartório Distribuidor, deverá ser depositado/transferido para 

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

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

pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle 

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

Execução Fiscal, sem prejuízo de anotações no Cartório Distribuidor, 

conforme CNGC/MT e Provimento 20/2019 - CGJ, art. 4º. Após efetuados 

os pagamentos, juntar a guia de Recolhimento do Funajuris e todos os 

comprovantes, conforme Lei nº 7.603/2001.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004729-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO BALDAN NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

UDSON DIAS DOS SANTOS OAB - 153.413.498-06 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMILDO ANTONELLI (EXECUTADO)

 

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

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

das Custas Processuais no valor de R$413,40 e da Taxa Judiciária no 

valor de R$149,12ao FUNAJURIS. Além do valor de R$14,81 ao Cartório 

Distribuidor. Para pagamento do FUNAJURIS a guia deverá ser emitida no 

site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br). No botão “Emissão de Guias Online”, no 

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

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

única e após clicar em “Buscar”. Confirmar os dados e clicar em 

“Próximo”. Ligar no telefone (65)3617-3763, SOMENTE SE JÁ ESTIVER 

PROTESTADO. Caso contrário, clicar em “Ok entendi”. Digitar o CPF/CNPJ 

do pagante e “Enter”. Escolher a opção “Custas Judiciais” e “Taxa 

Judiciária” e preencher com os respectivos valores. Para finalizar, clicar 

em “Simular Guia” e após em “Gerar Guia”, depois imprimir e recolher. O 

valor do Cartório Distribuidor, deverá ser depositado/transferido para 

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

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

pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle 

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

Execução Fiscal, sem prejuízo de anotações no Cartório Distribuidor, 

conforme CNGC/MT e Provimento 20/2019 - CGJ, art. 4º. Após efetuados 

os pagamentos, juntar a guia de Recolhimento do Funajuris e todos os 

comprovantes, conforme Lei nº 7.603/2001.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000492-56.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CEAGRO AGRICOLA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BRUNO POLOTTO OAB - SP118672 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES MONIQUE LTDA (REQUERIDO)

 

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

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

das Custas Processuais no valor de R$413,40 e da Taxa Judiciária no 

valor de R$149,12 ao FUNAJURIS. Além do valor de R$14,81 ao Cartório 

Distribuidor. Para pagamento do FUNAJURIS a guia deverá ser emitida no 

site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br). No botão “Emissão de Guias Online”, no 

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

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

única e após clicar em “Buscar”. Confirmar os dados e clicar em 

“Próximo”. Ligar no telefone (65)3617-3763, SOMENTE SE JÁ ESTIVER 

PROTESTADO. Caso contrário, clicar em “Ok entendi”. Digitar o CPF/CNPJ 

do pagante e “Enter”. Escolher a opção “Custas Judiciais” e “Taxa 

Judiciária” e preencher com os respectivos valores. Para finalizar, clicar 

em “Simular Guia” e após em “Gerar Guia”, depois imprimir e recolher. O 

valor do Cartório Distribuidor, deverá ser depositado/transferido para 

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

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

pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle 

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

Execução Fiscal, sem prejuízo de anotações no Cartório Distribuidor, 

conforme CNGC/MT e Provimento 20/2019 - CGJ, art. 4º. Após efetuados 
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os pagamentos, juntar a guia de Recolhimento do Funajuris e todos os 

comprovantes, conforme Lei nº 7.603/2001.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003291-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHIRLEY FATIMA ZAMAR OAB - MT4310/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO ROBERTO PESCE (REQUERIDO)

 

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

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

das Custas Processuais no valor de R$951,96 e da Taxa Judiciária no 

valor de R$951,96 ao FUNAJURIS. Além do valor de R$14,81 ao Cartório 

Distribuidor. Para pagamento do FUNAJURIS a guia deverá ser emitida no 

site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br). No botão “Emissão de Guias Online”, no 

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

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

única e após clicar em “Buscar”. Confirmar os dados e clicar em 

“Próximo”. Ligar no telefone (65)3617-3763, SOMENTE SE JÁ ESTIVER 

PROTESTADO. Caso contrário, clicar em “Ok entendi”. Digitar o CPF/CNPJ 

do pagante e “Enter”. Escolher a opção “Custas Judiciais” e “Taxa 

Judiciária” e preencher com os respectivos valores. Para finalizar, clicar 

em “Simular Guia” e após em “Gerar Guia”, depois imprimir e recolher. O 

valor do Cartório Distribuidor, deverá ser depositado/transferido para 

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

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

pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle 

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

Execução Fiscal, sem prejuízo de anotações no Cartório Distribuidor, 

conforme CNGC/MT e Provimento 20/2019 - CGJ, art. 4º. Após efetuados 

os pagamentos, juntar a guia de Recolhimento do Funajuris e todos os 

comprovantes, conforme Lei nº 7.603/2001.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006368-26.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIAN JHEISON FERREIRA DE OLANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FERREIRA DA SILVA BECKER OAB - MT0017905A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REU)

 

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

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

das Custas Processuais no valor de R$413,40 e da Taxa Judiciária no 

valor de R$176,80 ao FUNAJURIS. Além do valor de R$14,81 ao Cartório 

Distribuidor. Para pagamento do FUNAJURIS a guia deverá ser emitida no 

site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br). No botão “Emissão de Guias Online”, no 

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

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

única e após clicar em “Buscar”. Confirmar os dados e clicar em 

“Próximo”. Ligar no telefone (65)3617-3763, SOMENTE SE JÁ ESTIVER 

PROTESTADO. Caso contrário, clicar em “Ok entendi”. Digitar o CPF/CNPJ 

do pagante e “Enter”. Marcar a opção “Custas Judiciais” e “Taxa 

Judiciária” e preencher com os respectivos valores. Para finalizar, clicar 

em “Simular Guia” e após em “Gerar Guia”, depois imprimir e recolher. O 

valor do Cartório Distribuidor, deverá ser depositado/transferido para 

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

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

pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle 

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

Execução Fiscal, sem prejuízo de anotações no Cartório Distribuidor, 

conforme CNGC/MT e Provimento 20/2019 - CGJ, art. 4º. Após efetuados 

os pagamentos, juntar a guia de Recolhimento do Funajuris e todos os 

comprovantes, conforme Lei nº 7.603/2001.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003556-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI MANCINE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELOISA HELENA LAURINDO PETTENAN OAB - MS16899 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA MARTINS DE FREITAS PIO (EXECUTADO)

 

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

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

das Custas Processuais no valor de R$413,40 e da Taxa Judiciária no 

valor de R$222,76 ao FUNAJURIS. Além do valor de R$14,81 ao Cartório 

Distribuidor. Para pagamento do FUNAJURIS a guia deverá ser emitida no 

site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br). No botão “Emissão de Guias Online”, no 

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

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

única e após clicar em “Buscar”. Confirmar os dados e clicar em 

“Próximo”. Ligar no telefone (65)3617-3763, SOMENTE SE JÁ ESTIVER 

PROTESTADO. Caso contrário, clicar em “Ok entendi”. Digitar o CPF/CNPJ 

do pagante e “Enter”. Marcar a opção “Custas Judiciais” e “Taxa 

Judiciária” e preencher com os respectivos valores. Para finalizar, clicar 

em “Simular Guia” e após em “Gerar Guia”, depois imprimir e recolher. O 

valor do Cartório Distribuidor, deverá ser depositado/transferido para 

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

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

pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle 

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

Execução Fiscal, sem prejuízo de anotações no Cartório Distribuidor, 

conforme CNGC/MT e Provimento 20/2019 - CGJ, art. 4º. Após efetuados 

os pagamentos, juntar a guia de Recolhimento do Funajuris e todos os 

comprovantes, conforme Lei nº 7.603/2001.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001227-26.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERSON CARLOS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

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

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

das Custas Processuais no valor de R$413,40 e da Taxa Judiciária no 

valor de R$393,12 ao FUNAJURIS. Além do valor de R$14,81 ao Cartório 

Distribuidor. Para pagamento do FUNAJURIS a guia deverá ser emitida no 

site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br). No botão “Emissão de Guias Online”, no 

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

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

única e após clicar em “Buscar”. Confirmar os dados e clicar em 

“Próximo”. Ligar no telefone (65)3617-3763, SOMENTE SE JÁ ESTIVER 

PROTESTADO. Caso contrário, clicar em “Ok entendi”. Digitar o CPF/CNPJ 

do pagante e “Enter”. Marcar a opção “Custas Judiciais” e “Taxa 

Judiciária” e preencher com os respectivos valores. Para finalizar, clicar 

em “Simular Guia” e após em “Gerar Guia”, depois imprimir e recolher. O 

valor do Cartório Distribuidor, deverá ser depositado/transferido para 

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

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

pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle 

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

Execução Fiscal, sem prejuízo de anotações no Cartório Distribuidor, 

conforme CNGC/MT e Provimento 20/2019 - CGJ, art. 4º. Após efetuados 

os pagamentos, juntar a guia de Recolhimento do Funajuris e todos os 

comprovantes, conforme Lei nº 7.603/2001.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000959-69.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON FIGUEIRA DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO APARECIDO FERRO (REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069717/3/2020 Página 4 de 426



Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000959-69.2017 Ação: Monitória Autor: Wellington Figueira da Silva Me. 

Réu: Flávio Aparecido Ferro. Vistos, etc... HOMOLOGO o acordo de 

vontades de (fls.40/44), para que surta seus jurídicos e legais efeitos. 

Aguarde-se em cartório o cumprimento do acordo (20/12/2017), com 

fulcro no artigo 313, inciso II do Código de Processo Civil. Transcorrido o 

prazo, intimem-se as partes, para que no prazo de (5) cinco dias, 

informem se ainda possuem interesse no prosseguimento do feito, após 

conclusos. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 04 de outubro de 2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível.

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 429763 Nr: 11763-94.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON MORAES AMORIM, MAURO 

BORGES COIMBRA

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

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 11763-94.2009.811.0003

ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: BANCO BRADESCO S/A

PARTE REQUERIDA: JEFERSON MORAES AMORIM e MAURO BORGES 

COIMBRA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): JEFERSON MORAES AMORIM, 

atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, acima especificada, 

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

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

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

pagamento do Cartório Distribuidor, o valor deverá ser 

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

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

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

Distribuidor desta Comarca e consequente encaminhamento para protesto, 

na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

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

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

bem como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências 

realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO do valor 

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

protesto extrajudicial.

 VALORES PARA PAGAMENTO:

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

Rondonópolis - MT, 13 de março de 2020.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

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

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67117 Nr: 2354-80.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO PELEGRINO MARTINELLI, ESPÓLIO 

DE ADOLPHO THADEU VIEIRA, ESPÓLIO DE PEDRO PEREIRA NEVES, 

LUZIA CANDIDA CAMPOS MARTINELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE AGUIAR ANICETO - 

OAB:232.070/SP, JÉSSIKA LOPES BORGES - OAB:OAB/MT 17409, 

JOÃO ALFREDO STIEVANO CARLOS - OAB:257907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUSA BRITO 

FILHO - OAB:13625-B/MT, ANATALICIO VILAMAIOR - OAB:OAB/MT 

5172, CLEIDA ANDREIA KURSCHNER - OAB:5274/MT, ILDO ROQUE 

GUARESCHI - OAB:OAB/MT 5.417-B, LIZ REJANE SOUZA TAZONIERO - 

OAB:10514/MT, RENATO MARCELINO DOLCE DE SOUZA - 

OAB:5161/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 2354-80.1998.811.0003

ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

PARTE REQUERIDA: OSVALDO PELEGRINO MARTINELLI e ESPÓLIO DE 

ADOLPHO THADEU VIEIRA e LUZIA CANDIDA CAMPOS MARTINELI e 

ESPÓLIO DE PEDRO PEREIRA NEVES

INTIMANDO(A, S): Réu(s): LUZIA CANDIDA CAMPOS MARTINELI, Cpf: 

0066168619, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, acima especificada, 

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

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

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

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

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

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

TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES”, digitar a numeração única e 

“buscar”. Confirmar os dados e clicar em “Próximo”. 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 os respectivos valores. Para finalizar, 

clicar em “Simular Guia” e após “Gerar Guia”, imprimir e recolher. Para o 

pagamento do Cartório Distribuidor, o valor deverá ser 

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

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

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

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

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca e consequente 

encaminhamento para protesto, na forma determinada na Consolidação 

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

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

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

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

Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

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

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

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

VALORES PARA PAGAMENTO:

 Custas Processuais .................................................................. R$ 597,85

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 53,54

Rondonópolis - MT, 13 de março de 2020.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

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

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78263 Nr: 12591-76.1998.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO CLEMENTINO LEITE

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

OAB:44118-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 12591-76.1998.811.0003

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

PARTE REQUERIDA: BENEDITO CLEMENTINO LEITE

INTIMANDO(A, S): Executados(as): BENEDITO CLEMENTINO LEITE, 

atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, acima especificada, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

 Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

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

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

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

VALORES PARA PAGAMENTO:

 Custas Processuais .................................................................. R$ 274,27

Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 893,88

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 247,19

Rondonópolis - MT, 13 de março de 2020.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

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

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 397500 Nr: 11048-23.2007.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA MARIA MULLER DE CAMPOS

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

AMANCIO - OAB:3614/MTPROC MUN

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 11048-23.2007.811.0003

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

PARTE REQUERIDA: SONIA MARIA MULLER DE CAMPOS

INTIMANDO(A, S): Executados(as): SONIA MARIA MULLER DE CAMPOS, 

Cpf: 34734040710, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, acima especificada, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

 Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

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

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

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

VALORES PARA PAGAMENTO:

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

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

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

Rondonópolis - MT, 13 de março de 2020.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

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

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 724376 Nr: 5364-10.2013.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALLAUER & FERREIRA LTDA - ME, 

FERNANDO BATISTA FERREIRA, ANDREA LUISA WALLAUER

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

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 5364-10.2013.811.0003

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

PARTE REQUERIDA: WALLAUER & FERREIRA LTDA - ME e FERNANDO 

BATISTA FERREIRA e ANDREA LUISA WALLAUER

INTIMANDO(A, S): Executados(as): ANDREA LUISA WALLAUER, Cpf: 

04742987870, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, acima especificada, 
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atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

 Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

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

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

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

VALORES PARA PAGAMENTO:

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

Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 213,67

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

Rondonópolis - MT, 13 de março de 2020.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

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

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 732384 Nr: 12607-05.2013.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINO AMERICO ARCANJO, ELOIDE DE PAULO 

ARCANJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR BATISTA CAMPOS, ESPÓLIO DE 

CILENE BATISTA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA ARAUJO 

RAMOS - OAB:12.776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 12607-05.2013.811.0003

ESPÉCIE: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: DINO AMERICO ARCANJO e ELOIDE DE PAULO 

ARCANJO

PARTE REQUERIDA: CLAUDEMIR BATISTA CAMPOS e ESPÓLIO DE CILENE 

BATISTA CAMPOS e VALDECI FERNANDES EVANGELISTA e JOANA 

D'ARC OLIVEIRA e ESPÓLIO DE JOÃO ODERDENGE e SELMA PEREIRA 

ODERDENGE

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): ESPÓLIO DE CILENE BATISTA CAMPOS, 

atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, acima especificada, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

 Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

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

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

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

VALORES PARA PAGAMENTO:

 Custas Processuais .................................................................. R$ 371,60

Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 417,00

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

Rondonópolis - MT, 13 de março de 2020.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

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

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 762355 Nr: 14651-60.2014.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAUDIO MATTANA

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

RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 14651-60.2014.811.0003

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

RONDONOPOLIS - MT

PARTE REQUERIDA: ELAUDIO MATTANA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): ELAUDIO MATTANA, Cpf: 

48835528968, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, acima especificada, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ligar no telefone (65) 3617 3763, SOMENTE SE JÁ ESTIVER 
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PROTESTADO, caso contrário, clicar em “Ok, entendi”. Digitar o CPF/CNPJ 

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

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

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

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

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

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

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

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

prejuízo de anotações no Cartório Distribuidor e consequente 

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

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

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

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

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

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

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

VALORES PARA PAGAMENTO:

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

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

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

Rondonópolis - MT, 13 de março de 2020.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

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

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 763402 Nr: 15087-19.2014.811.0003

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->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: SEBASTIÃO CEZAR ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARA RUBIA FRANCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS 

SANTOS ESPINDOLA - OAB:18380/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 15087-19.2014.811.0003

ESPÉCIE: Despejo por Falta de Pagamento->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: SEBASTIÃO CEZAR ROSA

PARTE REQUERIDA: MARA RUBIA FRANCA

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): MARA RUBIA FRANCA, Cpf: 

28400020197, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, acima especificada, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

 Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

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

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

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

VALORES PARA PAGAMENTO:

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

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

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

Rondonópolis - MT, 13 de março de 2020.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

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

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 915210 Nr: 72-34.2019.811.0003

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, ELESSANDRA FEITOZA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 72-34.2019.811.0003

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO e ELESSANDRA FEITOZA SILVA

PARTE REQUERIDA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

INTIMANDO(A, S): Embargante: ELESSANDRA FEITOZA SILVA, Cpf: 

00500006164, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, acima especificada, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

 Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

custas processuais e/ou taxa judiciária implicará na restrição de vosso 
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nome e CPF junto à divida ativa ou protesto extrajudicial, conforme 

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

VALORES PARA PAGAMENTO:

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

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

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

Rondonópolis - MT, 13 de março de 2020.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

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

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001947-27.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA AGRICOLA LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANGELO DOMINGUES OAB - PR60201 (ADVOGADO(A))

FAGNER FRANCISCO CASTILHO OAB - PR43493 (ADVOGADO(A))

MATHIEU BERTRAND STRUCK OAB - PR32066 (ADVOGADO(A))

NEMO ELOY VIDAL NETO OAB - PR20039 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO MIGUEL POFFO - ME (REQUERIDO)

ROBERTO MIGUEL POFFO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA OAB - MT11564-A (ADVOGADO(A))

 

Intima-se os Advogados das partes para no prazo de 05(cinco) dias, 

informar nos endereços atualizados das Partes Autora e Requerida, a fim 

de que se efetive a intimação frustrada nos autos (correspondências 

devolvidas).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013853-09.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GONCALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

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

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000414-28.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELY SILVA DE ALMEIDA OAB - MT0008552S (ADVOGADO(A))

HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA OAB - MT8551/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (REU)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REU)

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT3569-B (ADVOGADO(A))

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG139387-O (ADVOGADO(A))

 

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

autos seu endereço atualizado, para efetiva intimação acerca da 

audiência designada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005756-20.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS LOPES RAIMUNDO (AUTOR(A))

M. E. D. F. L. (AUTOR(A))

LILLIAN DE OLIVEIRA LIMA (AUTOR(A))

M. E. D. F. L. (AUTOR(A))

MARCELLO MARK DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS LOPES RAIMUNDO OAB - MT0015696A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT3569-B (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado dos requerentes, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, ofereça réplica à contestação.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1011444-60.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JORDELINA FRANCISCA DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ BORACZYNSKI OSSUNA (REU)

ROBERTO ALVES OSSUNA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação do advogado da requerente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, ofereça réplica à contestação.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1012277-78.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR IZIDORO DE OLIVEIRA - ME (EMBARGANTE)

VALDIR IZIDORO DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EFRAIM ALVES DOS SANTOS OAB - MT5178/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Vista a parte executada, ora embargante, para que se manifeste no prazo 

de (10) dez dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013700-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANIA FLOR E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIAS DIAS DA SILVA OAB - MT26023/O (ADVOGADO(A))

MARIA ANITA VIEIRA DA SILVA OAB - 996.006.338-00 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DALVA MARIA PERES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO PERES DA SILVA OAB - 109.783.641-04 (REPRESENTANTE)

 

Intimação dos advogados da requerente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, comprovem o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

emitindo a guia através da opção:"cumprir diligência na: outra comarca".

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1013638-67.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOVINO SILVA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN OAB - MT24630/O 

(ADVOGADO(A))

ROBSON CORREA DAUZACKER OAB - 693.754.101-53 

(REPRESENTANTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTY SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDGARD PEREIRA VENERANDA OAB - MT17761-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1013638-67.2018 Ação: Cobrança Autor: Jovino Silva Marques. 

Representante: Robson Correa Dauzacker. Ré: Liberty Seguros S.A. 

Vistos etc... Compulsando os autos, observa-se que a procuração 

acostada no (id.17139077, id.17146411) não possui validade jurídica, 

assim, determino a intimação da parte autora, via sua bastante 

procuradora, para que no prazo de (10) dez dias, sane a irregularidade, 

sob as penas da lei. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 13 de março 

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

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002602-57.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODNEI FRUTUOSO SOUZA DE LIMA (REQUERENTE)

LUIZ SILVA (TESTEMUNHA)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1002602-57.2020 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Campo 

Grande - MS Autor: Rodnei Frutuoso Souza de Lima. Réu: Concessionária 

Rota do Oeste S/A. Vistos, etc. Intime-se a parte autora, através de seu 

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

inicial da presente Carta Precatória, carreando aos autos, sob pena de 

devolução: a) cópia da contestação, bem como, impugnação à 

contestação, se houver, eis que ausente nos autos (art.320, CPC); b) 

cópia da decisão do processo nº0810934-44.2018.8.12.0001 que fixara 

os pontos controvertidos (art.320, CPC). c) juntando aos autos eventual 

decisão que deferira a assistência judiciária ao autor; não havendo, 

acostando aos autos comprovante do recolhimento das custas e taxas 

judiciais, nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil e §2º art. 

2º do Provimento nº22/2016-CGJ. Oficie-se o juízo deprecante. 

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

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 13 de março de 2020. Dr. Luiz 

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

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002851-08.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDEMIR LUIZ FLORIANO (REQUERENTE)

FRANCISCA EDILANE ESTRELA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAFRO TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

WESLEI BECKMANN CAVALCANTE (REQUERIDO)

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RAQUEL DE FARIA GIANELLI OAB - MT0015820A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1002851-08.2020 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Rio Verde - 

MT Autor: Cleudemir Luiz Floriano. Réus: Mafro Transportes Ltda e Outro. 

Vistos, etc. Para inquirição da testemunha, hei por bem em designar o dia 

02 de julho de 2020, às 15h30min. Comunique-se o douto Juízo 

deprecante. Cumpra-se a presente, servindo a cópia como mandado. 

Caso a secretaria observe a falta de alguma peça imprescindível ao 

cumprimento integral, que seja solicitada junto ao Juízo Deprecante, com 

prazo de (30) trinta dias, sob pena de devolução imediata. Oficie-se à 

Penitenciária da Mata Grande, requisitando o comparecimento da 

testemunha que encontra-se detida, para a audiência acima designada. 

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

providências. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 13 de março de 2020. Dr. 

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

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003344-82.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO TADASHI IWAHORI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

B.P. DE NARDI TECNOLOGIA - ME (REQUERIDO)

EDSON PEREIRA DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

RAFAEL SILVA CASTILHO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEILA MARIA SOARES BEZERRA SANTOS OAB - MT20023/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003344-82.2020 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Alta 

Floresta - MT Autor: Thiago Tadasi Iwahori. Réu: B.P. de Nardi Tecnologia - 

ME. Vistos, etc. Intime-se a parte autora, através de seu bastante 

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

presente Carta Precatória, carreando aos autos, sob pena de devolução: 

a) cópia da contestação, bem como, impugnação à contestação, se 

houver, eis que ausente nos autos (art.320, CPC); b) cópia da decisão do 

processo nº1002439-70.2017.8.11.0007 que fixara os pontos 

controvertidos, bem como, a que deferira a expedição da presente carta 

precatória e a que deferira a amplitude de seus atos (decisão/despacho) 

(art.320, CPC). Oficie-se o juízo deprecante. Transcorrido o prazo, o que 

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

Roo-MT, 13 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. 

Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004380-62.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MOREIRA VICENTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ANTONIO VARGAS CAETANO (REQUERIDO)

MARIA VARGAS CAETANO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004380-62.2020 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Campo 

Grande - MS Autora: Marcia Moreira Vicente. Réus: Maria Vargas Caetano 

e Outro. Vistos, etc. MARCIA MOREIRA VICENTE, com qualificação nos 

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

desfavor de MARIA VARGA CAETANO e CARLOS ANTONIO VARGAS 

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

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

secretaria observe a falta de alguma peça imprescindível ao cumprimento 

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

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

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

Cumpra-se. Roo-MT, 13 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004467-18.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE ENSINO DE RIBEIRAO PRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ANDRADE DE OLIVEIRA OAB - SP232992 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AMELIA XAVIER PEDROSO (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004467-18.2020 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Ribeirão 

Preto - SP Autora: Associação de Ensino de Ribeirão Preto. Réus: Maria 

Amélia Xavier Pedroso e Outro. Vistos, etc. ASSOCIAÇÃO DE ENSINO DE 

RIBEIRÃO PRETO, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com 

a presente “Carta Precatória” em desfavor de MARIA AMÉLIA XAVIER 

PEDROSO e ADRIANE CAROLINE XAVIER PEDROSO, com qualificação nos 

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

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

peça imprescindível ao cumprimento integral, que seja solicitada junto ao 

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

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

providências. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 13 de março de 2020. Dr. 

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

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004341-65.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR MARTINELLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004341-65.2020 Ação: Busca e Apreensão Autor: Aymoré Crédito, 

Financiamento e Investimento S.A. Réu: Paulo Cesar Martinelli. Vistos etc... 

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., pessoa 

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

Busca e Apreensão” em desfavor de PAULO CESAR MARTINELLI, com 

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

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

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

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

Processo Civil: a) trazendo aos autos documentos comprobatórios da 

mora do réu, eis que a notificação de (fl.14 – correspondência ID 

30137051, pág.12), não possui comprovante de entrega, nos termos do 

art.320 do CPC e §2º do art. 2º e art. 3º, ambos do Decreto-Lei nº911/69; 

b) carreando, novamente, os documentos de (fls.08/09 – correspondência 

ID 30137051, págs.06/07), eis que os constantes nos autos são ilegíveis 

(turvos) (art. 320, CPC); Transcorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado nos autos, após conclusos. Intime-se e cumpra-se. Roo-MT, 16 

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

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003396-78.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003396-78.2020 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Itaucard S/A. 

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

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

e Apreensão” em desfavor de JANAINA DA SILVA, com qualificação nos 

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

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

que, no prazo de 15 (quinze dias) dias, manifeste-se acerca da 

litispendência com o feito de nº1003384-64.2020.8.11.0003, também em 

trâmite nesta Vara, nos termos do §3º, art.337, do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 16 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004450-79.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NELDA WEBER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR GUILHERME MOYA OAB - MT20235/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE VERMONT LTDA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004450-79.2020 Ação: Nulidade de Ato Jurídico c/c Rescisão de 

Contrato Autora: Nelda Weber. Réu: BRDU SPE Vermont Ltda. Vistos, etc. 

NELDA WEBER, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a 

presente “Ação de Nulidade de Ato Jurídico c/c Rescisão de Contrato” em 

desfavor de BRDU SPE VERMONT LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, sobreveio o pedido de tutela provisória de urgência, vindo-me os 

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

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

a inicial, narrando os fatos de forma pormenorizado, indicando as datas 

correspondentes aos fatos, nos termos do artigo 319, III, do Código de 

Processo Civil, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, o que deverá 

ser certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 

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

Cível.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004363-26.2020.8.11.0003

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:

RONALDO DA FONSECA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004363-26.2020 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Bradesco 

Financiamentos S.A. Réu: Ronaldo da Fonseca Silva. 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 RONALDO DA FONSECA SILVA, com qualificação nos autos, 

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

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

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

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

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

88/2014/CGJ: a) trazendo aos autos documentos comprobatórios da mora 

do réu, eis que a notificação de (fl.12 – correspondência ID 30140825, 

pág.06), não possui comprovante de entrega, nos termos do art.320 do 

CPC e §2º do art. 2º e art. 3º, ambos do Decreto-Lei nº911/69; b) 

recolhendo as custas e taxas judiciárias, bem como, comprovando seu 

recolhimento nos autos, eis que os documentos de (fls.35/38 – 

correspondência ID 30159194) são estranhos aos autos, nos termos do 

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

nº22/2016-CGJ. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos 

autos, após conclusos. Intime-se e cumpra-se. Roo-MT, 16 de março de 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002741-48.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VILACI FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878-A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002741-48.2016 Ação: Cobrança de Complementação de Seguro 

Obrigatório Autor: Vilaci Ferreira da Silva. Ré: Companhia Excelsior de 

Seguros. Vistos, etc... Considerando os termos da certidão de (fl.163 – ID 

29728360), determino a intimação pessoal da parte autora, 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 de imediato. Rondonópolis, 13 

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

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002266-87.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IVONE SOUSA CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA NERES RODRIGUES OAB - GO28582 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO GOMES DE JESUS (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002266-87.2019 Ação: Monitória Autora: Maria Ivone Sousa Carvalho. 

Réu: Carlos Alberto Gomes de Jesus. Vistos, etc... Considerando os 

termos da certidão de (fl.47 – ID 29571173), determino a intimação pessoal 

da parte autora, 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 de imediato. Rondonópolis, 13 de março de 2020. Dr. Luiz 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008224-54.2019.8.11.0003

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:

QUEILA FERREIRA DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008224-54.2019 Ação: Cobrança Autor: Centro Educacional Khalil 

Zaher. Ré: Queila Ferreira da Silva. Vistos, etc. Intime-se a parte autora, 

para que no prazo de (10) dez dias, regularize a citação da ré Em caso de 

inércia, intime-se pessoalmente a autora, 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. Rondonópolis, 12 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1a Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1016305-89.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA SEGURADORA S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO GONCALVES BENJAMIN OAB - GO3411 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIONAI MUNIZ (REU)

DIONE ALVES FEITOSA (REU)

ORLANDO BEZERRA DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1016305-89.2019 Ação: Consignação em Pagamento Autora: Caixa 

Seguradora S.A. Réus: Elionai Muniz e Outros. Vistos, etc... Considerando 

os termos da certidão de (fl.86 – ID29562879), determino a intimação 

pessoal da 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 de imediato. Rondonópolis, 16 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011250-60.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA BRUNA DOS SANTOS MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE RODRIGUES DOS SANTOS - ME (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1011250-60.2019 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais Autora: Bianca Bruna dos Santos. Ré: 

Cristiane Rodrigues dos Santos - Me. Vistos, etc... Considerando os 

termos da certidão de (fl.44 – ID 29607306), determino a intimação pessoal 

da parte autora, 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 de imediato. Rondonópolis, 16 de março de 2020. Dr. Luiz 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002205-32.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EGLEN SILVIA PIPI RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARTELLO JUNIOR OAB - MT6370-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR FABRICIO DE SOUZA FREITAS (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002205-32.2019 Ação: Exigir Contas Autora: Eglen Sivia Pipi Rodrigues. 

Réu: Igor Fabrício de Souza Freitas. Vistos, etc... Considerando os termos 

da certidão de (fl.144 – ID 29589104), determino a intimação pessoal da 

parte autora, 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 de imediato. Rondonópolis, 16 de março de 2020. Dr. Luiz 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009339-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGNELSON SANTOS ALMEIDA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

NIVALDO JOSE PADILHA OAB - MT5138-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS OAB - MG78403 

(ADVOGADO(A))

 

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

de direito nos autos face a Petição ID 29590831 e seus anexos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002709-09.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N C IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA OAB - MT6256/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GASPARINA PEREIRA DA SILVA (REU)

 

Intima-se a parte Autora para 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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000954-47.2017.8.11.0003

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:

EVERSON FRANCISCO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Intima-se a parte Exequente para informar qual o endereço correto do 

Executado, haja vista a petição ID 28210545, que consta endereço para 

cumprimento de mandado de Citação em Primavera do Leste e 

comprovante de recolhimento de diligência para a Comarca de 

Rondonópolis, tudo no prazo de 05(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1008455-81.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIOLA RECH BERTINETTI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE LIMA ROSSONI OAB - MT0018581A (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da requerente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, ofereça réplica à contestação.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013292-82.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA RIBEIRO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANTUIR LUIZ PEREIRA OAB - MT11171-O (ADVOGADO(A))

LUCIVANI LUIZ PEREIRA RAIMONDI OAB - MT6796-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO MARTINS PEREIRA (REQUERIDO)

SILVANO REZENDE SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

Juizo da Comarca de Rondonópolis - MT (DEPRECADO)

JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (DEPRECANTE)

 

Intimação dos advogados da requerente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifestem sobre a certidão do Oficial de Justiça de ID 27453649.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 743545 Nr: 4107-13.2014.811.0003

 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: HERMENEGILDO REIS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE BATISTA PEREIRA, ILDA PEREIRA DA 

SILVA, OTAVIO JOSE DA SILVA, ALAIDE BATISTA REGO, ANAI BATISTA 

MAGALHAES, ALMIR PEREIRA MAGALHAES, MARIA ELMIRA DE SOUZA, 

EDSONINA BATISTA DE SOUZA, JOAO BATISTA DE SOUZA, ROSSENI 

EVANGELISTA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON PABLO FERREIRA DE 

CAMARGO - OAB:15222, HADAN FELIPE PORFÍRIO - OAB:13.715/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO 

PROCEDENTE a presente ação ‘Adjudicação compulsória’ proposta por 

HERMENEGILDO REIS DE ALMEIDA, em desfavor de JOSÉ BATISTA 

PEREIRA, ILDA PEREIRA DA SILVA, OTÁVIO JOSÉ DA SILVA, ANAÍ 

BATISTA MAGALHÃES, ALMIR PEREIRA MAGALHÃES, ALAIDE BATISTA 

RÊGO, MARIA ELMIRA DE SOUZA, EDSONINA BATISTA DE SOUZA, todos 

com qualificação nos autos, para o fim de adjudicar o imóvel ao 

comprador, ora requerente, referente ao imóvel descrito e caracterizado 

na matrícula n° 26.436 do Cartório do Registro de Imóveis, desta cidade, 

servindo esta como título para o respectivo registro imobiliário. Condeno os 

réus no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual 

deverá ser atualizado.Expeça-se o necessário.Transitada em julgado e 

feitas as anotações de estilo, o que deve ser certificado, 

arquive-se.Publique-se.Intimem-se. Cumpra-se.Roo-Mt., 17 de dezembro 

de 2.019.-Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 40552 Nr: 521-95.1996.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURO ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONESUL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, 

MARÇAL BISPO DOS SANTOS, LUCINÉIA ANTONIA ZARK DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO WAGNER ARECO 

GONZALES - OAB:5438, SAULO MORAES - OAB:4732/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX TOCANTINS MATOS - 

OAB:5483/MT, AMOS BERNARDINO ZANCHET NETO - OAB:23045/O, 

KLEBER TOCANTINS MATOS - OAB:4982/MT

 Analisando os termos do petitório de (fl.454), hei por bem em indeferir o 

pedido, tendo em vista que o veículo descrito às (fls.402/404), fora dado 

em garantia à Instituição Financeira em Alienação Fiduciária, bem como, 

possui restrições judiciais, não sendo possível a realização de penhora do 

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

INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. PENHORA. 

IMPOSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO DO VEÍCULO. RENAJUD. 

DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. A alienação fiduciária é pacto de 

garantia entre o adquirente de um bem móvel e o financiador do bem. É 

contrato de direito real, consistente na alienação da coisa, cujo domínio 

resolúvel e posse indireta se transferem ao financiador (credor), em 

garantia do cumprimento da obrigação do adquirente (devedor) de pagar 

todo o valor do financiamento (art. 1.361 do Código Civil(...)Agravo de 

instrumento desprovido. (TJ-DF - AGI: 20150020268760, Relator: HECTOR 

VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 16/12/2015, 6ª Turma Cível, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/01/2016 . Pág.: 700)Por fim, 

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

prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após 

conclusos.Intime-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 10 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.: 712903 Nr: 7988-66.2012.811.0003

 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
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 PARTE AUTORA: EMANUEL ROSSATO MURARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENITA DA SILVA THEODORO, SUL AMERICA 

COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:MT/5794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - 

OAB:12093-B/MT, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 D E C I D O:Acolho o pedido supra mencionado e determino à escrivania 

que proceda as anotações devidas, uma vez que a presente ação 

passará a ser “Cumprimento de Sentença”.Defiro o levantamento dos 

valores depositados às (fls.545/546), com suas devidas correções, em 

favor da parte autora e seu procurador, expedindo-se os competentes 

alvarás judiciais.De outro ponto, intime-se a parte devedora – Sul América 

Cia Nacional de Seguros- na forma do artigo 513, §2º, inciso I do Código 

de Processo Civil, para cumprir a obrigação remanescente – Lucros 

Cessantes- classificados em sede recursal como Danos Materiais, até o 

limite da apólice, no prazo de (15) quinze dias, acrescido de custas, se 

houver, em consonância com artigo 523 e §§ do mencionado Códex e, a 

devedora Elenita da Silva Theodoro, na forma do artigo 513, §2º, inciso I 

do Código de Processo Civil, para cumprir a obrigação, no prazo de (15) 

quinze dias, acrescido de custas, se houver, em consonância com artigo 

523 e §§ do mencionado Códex.Em caso de descumprimento, o débito 

será acrescido de multa de (10%) dez por cento e, também, de honorários 

advocatícios fixados em (10%) dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 

523 do Código de Processo Civil.Transcorrido o prazo, sem manifestação, 

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

o que de direito, após conclusos.Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 10 

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.: 731543 Nr: 11926-35.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO SILVA DIAS

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

"TELEXFREE INC"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURI CARLOS ALVES DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:9981-B/MT, ORLIENE HONORIO DE SOUZA - 

OAB:14029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHS - 

OAB:OAB/ES 12.529

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 11926-35.2013

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Roberto Silva Dias.

Executada: Ympactus Comercial Ltda Me – Telexfree Inc.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório e documentos de (fls.579/588), hei por 

bem em deferir o pedido, expedindo-se o necessário.

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

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

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 10 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.: 731598 Nr: 11969-69.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBR ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO 

DE VEICULOS LTDA, M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA

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

OAB:7250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PAULO MORESCHI - 

OAB:11.686/MT, LEONARDO SULZER PARADA - OAB:MS/9928-A, 

MARCELO PEREIRA DE CARVALHO - OAB:138688/SP, RICARDO 

TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 11969-69.2013

Ação: Liquidação de Sentença

Exequente: Mbr Alimentos Ltda.

Executados: Man Latin América Indústria e Comércio de Veículos e Outra.

Vistos, etc...

Considerando os termos dos pleitos de (fls.471/verso; fls.481/492), 

intime-se pessoalmente o Sr. João Fernandes Zuffo, perito judicial, para 

que responda às manifestações.

Prazo para resposta é de (10) dez dias.

Vindo aos autos, dê-se vista às partes, para manifestação em (10) dez 

dias, após conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 10 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.: 801741 Nr: 15083-45.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER S/S LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA MOREIRA ALVES

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

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 15083-45.2015

Ação: Cobrança

Autor: Centro Educacional Khalil Zaher.

Ré: Alessandra Moreira Alves.

 Vistos, etc...

CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER, com qualificação nos autos, via 

seu bastante procurador, na ação de ‘Cobrança’ que moveu em desfavor 

de ALESSANDRA MOREIRA ALVES, postulou às (fls.68/verso), pugnando 

pela conversão do feito em ‘Cumprimento de Sentença’, juntando 

demonstrativo de cálculo atualizado do débito, vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Acolho o pedido supra mencionado e determino à escrivania que proceda 

as anotações devidas, uma vez que a presente ação passará a ser 

“Cumprimento de Sentença”.

Intime-se a parte devedora na forma do artigo 513, §2º, inciso IV do 

Código de Processo Civil, para cumprir a obrigação no prazo de (15) 

quinze dias, acrescido de custas, se houver, em consonância com artigo 

523 e §§ do mencionado Códex.

Em caso de descumprimento, o débito será acrescido de multa de (10%) 

dez por cento e, também, de honorários advocatícios fixados em (10%) 

dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 523 do Código de Processo 

Civil.

Transcorrido o prazo, sem manifestação, dê-se vista à Defensoria Pública, 

para, querendo, apresentar resposta em (15) quinze dias (artigo 525, 

CPC), e, vindo aos autos, intime-se a parte exequente, para que no prazo 

de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 10 de março de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari
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 Cod. Proc.: 805365 Nr: 16412-92.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AXA SEGUROS BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS 

SANTOS ESPINDOLA - OAB:18380/O, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS 

- OAB:12093-B/MT, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEILA CHRISTIAN ZANATA 

MANANGAO RODRIGUES - OAB:84676/RJ

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 16412-92.2015

Ação: Cobrança de Seguro c/c Nulidade de Cláusula Contratual

Autora: Rodorápido Transportes Ltda.

Ré: Axa Seguros Brasil S.A.

 Vistos, etc...

SANTOS BEVILAQUA ADVOGADOS, via sua bastante procuradora, na 

ação de “Cobrança de Seguro c/c Nulidade de Cláusula Contratual” que 

moveu RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA, em desfavor de AXA 

SEGUROS BRASIL S.A., ambos devidamente qualificados, postulou às 

(fls.501/503), juntando documentos às (fls.504/705), pugnando pela 

conversão do feito em ‘Cumprimento de Sentença – Execução de 

Honorários Sucumbenciais’, juntando demonstrativo de cálculo atualizado 

do débito, vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Acolho o pedido supra mencionado e determino à escrivania que proceda 

as anotações devidas, uma vez que a presente ação passará a ser 

“Cumprimento de Sentença”.

Intime-se a parte devedora na forma do artigo 513, §2º, inciso I do Código 

de Processo Civil, para cumprir a obrigação no prazo de (15) quinze dias, 

acrescido de custas, se houver, em consonância com artigo 523 e §§ do 

mencionado Códex.

Em caso de descumprimento, o débito será acrescido de multa de (10%) 

dez por cento e, também, de honorários advocatícios fixados em (10%) 

dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 523 do Código de Processo 

Civil.

Transcorrido o prazo, sem manifestação, intime-se a parte exequente, 

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

conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 10 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.: 811909 Nr: 58-55.2016.811.0003

 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: AURIVAN FRANCISCO DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN PEREIRA DE SOUZA, WELLINGTON 

HILLESHEIM DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MT 12.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT12062

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 58-55.2016

Ação: Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos

Autor: Aurivan Francisco Duarte.

Réus: Alan Pereira de Souza e Wellington Hillesheim de Oliveira.

 Vistos, etc...

AURIVAN FRANCISCO DUARTE, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, na ação de ‘Indenização por Danos Morais, Materiais 

e Estéticos em Decorrência de Acidente de Trânsito’ que moveu em 

desfavor ALAN PEREIRA DE SOUZA E WELLINGTON HILLESHEIM DE 

OLIVEIRA, postulou às (fls.403/406), pugnando pela conversão do feito 

em ‘Cumprimento de Sentença’, juntando demonstrativos de cálculo 

atualizado dos débitos, vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Acolho o pedido supra mencionado e determino à escrivania que proceda 

as anotações devidas, uma vez que a presente ação passará a ser 

“Cumprimento de Sentença”.

Intime-se o executado - Alan Pereira de Souza - na forma do artigo 513, 

§2º, inciso I, e ainda, o executado – Wellington Hillesheim de Oliveira - na 

forma do artigo 513, §2º, inciso II, para cumprirem a obrigação no prazo de 

(15) quinze dias, acrescido de custas, se houver, em consonância com 

artigo 523 e §§, todos do Código de Processo Civil.

Em caso de descumprimento, o débito será acrescido de multa de (10%) 

dez por cento e, também, de honorários advocatícios fixados em (10%) 

dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 523 do Código de Processo 

Civil.

Transcorrido o prazo, sem manifestação, intime-se a parte exequente, 

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

conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 10 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.: 755981 Nr: 10836-55.2014.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORA MARTINS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBL ALIMENTOS S/A (GRUPO MARFRIG)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RODRIGUES RAMOS - 

OAB:17730/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 D E C I D O:Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a ação 

fora julgada improcedente, determinando a devolução do bem apreendido 

no prazo de (48) quarenta e oito horas e; comercializado o veículo antes 

do desfecho do processo, deveria ser depositada a quantia equivalente ai 

valor do veículo em conformidade com a tabela oficial “FIPE”, vigente à 

época da realização da busca e apreensão, devidamente corrigida pelo 

INPC até a data do efetivo depósito, sob pena de multa diária de R$ 300,00 

(trezentos reais), aplicável para qualquer ato da autora que esteja em 

desacordo com a ordem judicial ora emanada, limitada a astreinte a quantia 

de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).Entretanto, comprova a ré a ausência de 

entrega do bem e a impossibilidade de realizar a valoração do veículo, em 

consonância com a Tabela FIPE, conforme ordenado pelo juízo, deste 

modo, hei por bem em deferir parcialmente a pretensão de (fls.226/233) e, 

via de consequência, determino ao Senhor Oficial de Justiça, que 

diligencie em pelo menos três (03) garagens de venda de caminhões desta 

urbe, para apurar o valor médio de um caminhão Mercedes Benz/LA 1113, 

Ano/modelo 1974/1974, em bom estado de conservação.Cumprida a 

determinação supra, dê-se vista às partes, para manifestação em (5) 

cinco dias, após conclusos.Intimem-se.Cumpra-se.Rondonópolis, 10 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.: 749678 Nr: 7575-82.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO MENDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA DE CASSIA REIS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELEM BARCELOS RIBEIRO 

(ATUALIZADO) - OAB:18457-O/MT, KATHERINE NUNES DE SOUZA 

CRIVELLARO - OAB:11422/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
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COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 7575-82.2014

Ação: Execução por Título Extrajudicial

Exequente: Thiago Mendes dos Santos.

Executada: Adriana da Cassia Reis Silva.

 Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.98), determino a intimação 

pessoal da parte exequente, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 

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

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

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

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

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

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 11 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.: 839384 Nr: 8446-44.2016.811.0003

 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: ROGERIO ALVES VIEIRA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KRAUSPENHAR E HARTMANN COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA, RODRIGO DE 

OLIVEIRA MARTINS DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO KUMMEL - 

OAB:OAB/RS30.717, WALDEMAR KUMMEL - OAB: OAB/R 3.698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO KUMMEL - 

OAB:OAB/RS30.717, FERNANDO SCHNEIDER - OAB:OAB/RS 78.806, 

IGOR GIRALDI FARIA - OAB:OAB/MT7245

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 8446-44.2016

Ação: Embargos de Terceiro

Embargante: Rogério Alves Vieira Almeida.

Embargados: Rodrigo de Oliveira Martins Dias e Outro.

Vistos, etc...

Considerando os termos do petitório de (fls.124/125), hei por bem em 

deferir o pedido e, via de consequência, determino a citação da parte 

embargada Rodrigo de Oliveira Martins Dias 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 embargante, 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 o prazo, o que deve ser certificado, dê-se vista à parte 

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

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 11 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.: 438867 Nr: 7534-57.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GARCIA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA, MILTON DE SOUZA VIANA, SUEILA LAIS ALVES GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 7534-57.2010

Ação: Execução de Título Executivo Extrajudicial

 Exequente: Banco da Amazônia S.A.

Executados: Garcia Móveis Eletrodomésticos Ltda e Outros.

Vistos, etc...

Considerando os termos do petitório de (fl.201), hei por bem em deferir o 

pedido e, via de consequência, determino a citação da parte executada 

Sueila Lais Alves Garcia, 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 exequente, 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 o prazo, o que deve ser certificado, dê-se vista à parte 

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

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 11 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.: 443959 Nr: 12628-83.2010.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOIZA CRISTINA MENDONCA DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FILIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 7.206 - B

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 12628-83.2010

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Banco do Brasil S.A.

Executada: Eloiza Cristina Mendonça de Amorim.

Vistos, etc...

Considerando os termos do petitório de (fl.130), intime-se a parte 

exequente, via seu bastante procurador, para, no prazo de (5) cinco dias, 

carrear cópia do famigerado acordo, após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 11 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.: 701024 Nr: 9002-22.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR DORN NOBREGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. DOS S. PINTO ME, EDILEUZA DOS SANTOS 

PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMER CLEMENTE - 

OAB:6269/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 9002-22.2011

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Paulo Cesar Dorn Nobrega.

Executados: E. dos S. Pinto Me e Edileuza dos Santos Pinto.
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 Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.115), determino a intimação 

pessoal da parte exequente, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 

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

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

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

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

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

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 11 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.: 710951 Nr: 5940-37.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE RONDONOPOLITANA DE EDUCACAO LTDA 

- EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE HAMILTON DE ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 5940-37.2012

Ação: Execução por Quantia Certa

Exequente: Sociedade Rondonopolitana de Educação Ltda.

Executado: José Hamilton de Alencar.

 Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.141), determino a intimação 

pessoal da 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 de imediato.

Rondonópolis, 11 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.: 711206 Nr: 6204-54.2012.811.0003

 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): KARINE FONSECA DE ALMEIDA

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

- OAB:MT 6358-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 6204-54.2012

Ação: Execução por Quantia Certa

Exequente: Cooperativa de Crédito, Popança e Investimento do Sul de Mato 

Grosso – Sicredi Sul MT.

Executada: Karine Fonseca de Almeida.

 Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.130), determino a intimação 

pessoal da 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 de imediato.

Rondonópolis, 11 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.: 47648 Nr: 3626-80.1996.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHIRLEY WILLON DE REZENDE - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº3626-80.1996

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Banco do Brasil S.A.

Executada: Shirley Willon de Rezende Me.

Vistos etc...

Analisando os termos do petitório e documentos de (fls.268/272v), hei por 

bem em determinar a intimação da parte exequente, para que no prazo de 

(10) dez dias, traga aos autos a cópia atualizada da matrícula do imóvel 

descrito à (fl.268) e o demonstrativo de cálculo do débito atualizado, após 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 11 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.: 382252 Nr: 10449-21.2006.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERTE DE JESUS E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT, DIEGO TOBIAS DAMIAN - OAB:10257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 10449-21.2006

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Laerte de Jesus e Silva.

Executado: Bancob – Cobranças Especiais S/c Ltda.

 Vistos, etc...

LAERTE DE JESUS E SILVA, via seu bastante procurador, ingressou neste 

juízo com a presente ação em desfavor de BANCOB – COBRANÇAS 

ESPECIAIS S/C LTDA, devidamente qualificado.

Após o seu devido processamento, a parte exequente requereu o 

arquivamento do feito, com fulcro no artigo 921, §2º do Código de 

Processo Civil à (fl.113), vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Analisando a questão posta à liça, verifico que a mesma é pertinente, pois, 

decorrido o prazo determinado de (1) um ano, sem que seja localizado o 

executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, os autos 

deverão ser remetidos ao arquivo (artigo 921, inciso III, §2º).

Eis o que dispõe o artigo 921, §2º e §3º do Código de Processo Civil:

 "Suspende-se a execução:

 § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o 

executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o 

arquivamento dos autos.
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§ 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se 

a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

Assim, à luz do comando do artigo 921, §2º do Código de Processo Civil, 

remetam-se os autos ao arquivo com as anotações de estilo.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 11 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.: 410491 Nr: 6521-91.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLANQUES FERREIRA CHAVES, THALLES REZENDE 

LANGE DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA GONÇALVES JOVINO

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

PAULA - OAB:11922/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FILIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 7.206 - B

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 6521-91.2008

Ação: Execução de Sentença

Exequentes: Flanques Ferreira Chaves e Thalles Rezende Lange de Paula.

Executada: Laura Gonçalves Jovino.

 Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.381), determino a intimação 

pessoal dos exequentes, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, 

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

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação dos 

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

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

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

Intimem-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 11 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.: 421060 Nr: 3327-49.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO FRANCO DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR ANTÔNIO ORSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 3327-49.2009

Ação: Execução por Título Extrajudicial

Exequente: Paulo Franco de Castro.

Executado: Valdir Antônio Orsi.

 Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.127), determino a intimação 

pessoal da parte exequente, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 

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

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

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

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

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

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 11 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.: 815072 Nr: 1238-09.2016.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE MOURA DE JESUS

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

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

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT, PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - 

OAB:13239-A

 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁIRO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis nº1238-09/2016 

Ação: Cumprimento de Sentença Autora: Luiz Henrique Moura de Jesus. 

Ré: Oi S/A. Vistos, etc. OI S/A, pessoa jurídica de direito privado, com 

qualificação nos autos, ingressou com ‘Embargos Declaratórios’ pelos 

fatos narrados no petitório de (fls.219/222), manifestando-se a parte 

adversa às (fls.229/236), vindo-me os autos conclusos. É o relatório 

necessário. D E C I D O: [...] Pelo exposto e princípios de direito atinentes à 

espécie, rejeito os embargos ofertados. Desta feita, hei por bem em 

manter a sentença vergastada em sua íntegra por seus próprios 

fundamentos. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 13 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.: 821474 Nr: 3410-21.2016.811.0003

 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: CHARLES WURZIUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTACIR ROSSATO, ANDERSON JEAN 

ROSSATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELMI DA SILVA SOBRINHO - 

OAB:26435

 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis nº 3410-21/2016 

Ação: Rescisão de Contrato c/c Perdas e Danos Autor: Charles Warzius. 

Réus: Otacir Rossato e Anderson Jean Rossato. Vistos, etc. CHARLES 

WARZIUS, com qualificação nos autos, ingressou com ‘Embargos 

Declaratórios’ pelos fatos narrados no petitório de (fls.362/364), 

mantendo-se a parte adversa inerte, em conformidade com à (fl.368), 

vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: [...] 

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

embargos ofertados. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 13 de março de 2.020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 758644 Nr: 12537-51.2014.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES MANOELA GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR GONÇALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA ARAUJO 

RAMOS - OAB:12.776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte Requerente para, querendo, impugnar a 

contestação de fls. 105/107 , no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 759608 Nr: 13147-19.2014.811.0003

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEYDIANE MICHELLY FERREIRA TEIXEIRA, 

HELENA DE PAULA CORTEZ KISS, TRANSELERI TRANSPORTES LTDA EPP

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

OAB:OAB/MT7250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9494/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT, IOLANDA 

MACHADO MENDES LEÃO - OAB:17243 OAB/MT, STALYN PANIAGO 

PEREIRA - OAB:6115-B/MT

 Intimação da Advogada das partes Requeridas HELENA DE PAULA 

CORTEZ KISS E TRANSELERI TRANSPORTES LTDA EPP, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação 

de fls. 390/412, interposto pela parte Requerida LEYDIANE MICHELLY 

FERREIRA TEIXEIRA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 748885 Nr: 7179-08.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ELIAS ESTEVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKA FERNANDA GARCIA 

PRUDENCIO ROCHA - OAB:23204/O, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:MT 6358-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNANDES JOSÉ BEZERRA 

JÚNIOR - OAB:OAB/MS 21.474

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº7179-08/2014

Ação: Cumprimento de Sentença

Exequente: Resende Advogados Associados.

Executado: Rodrigo Elias Estevão.

Vistos, etc.

Considerando petitório de (fl.148), hei por bem indeferir o pleito 

exequendo, eis que em conformidade com o documento anexo 

comprova-se que a restrição judicial vislumbrada à (fl.125) não fora 

inserida por este juízo.

Finalmente, determino a Senhora Gestora que cumpra os demais termos 

da sentença de (fls.144/144V).

Intimem-se.

Cumpra-se.

Roo-MT, 13 de março de 2.020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 411021 Nr: 7075-26.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEDIR MIRANDA DE AMORIM

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FILIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 7.206 - B

 Intima-se o advogado do executado, para que no prazo de 5 (cinco) dias, 

indique a localização dos semoventes de propriedade do executado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 406236 Nr: 1970-68.2008.811.0003

 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): RODOLFO SAMPAIO MARTINS DE FARIA, 

JOSE CARLOS FILHO, MARIA ABADIA CAMPOS DE ALMEIDA OU PEREIRA

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

- OAB:MT 6358-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO DIAS DA COSTA - 

OAB:23967/O, PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - OAB:12071/MT, 

SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - OAB:OAB/MT 8.956

 Intimação dos Advogados das partes para, em 10 (dez) dias, 

manifestar-se sobre o cálculo de atualização de fls. 328/330.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 713979 Nr: 9134-45.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASILIO ANTONIO DA SILVA, MANOEL ANTONIO DA 

SILVA, JENOLINA DA SILVA CARDOSO, JOSE ANTONIO DA SILVA, 

MARIA SILVA CADIDÉ, PLACIDA DA SILVA, MARIA LUCIA DA SILVA 

CARDOSO OLIVEIRA, MARIA AVANDA DA SILVA CARDOSO, ALBERTO 

CARDOSO, CANDIDO ANTONIO DA SILVA, ESPOLIO DE LUIZ ROBERTO 

VASCONCELOS, NIVALDA SILVA CADIDE, AVANILDA DA SILVA 

CARDOSO, ANTONIO CARDOSO DA SILVA, MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA, MILTON JOSE BAPTISTA VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CIRSO DOS SANTOS, ARLEY BASTOS 

DOS SANTOS

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

OAB:5137/MT, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - 

OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO GERALDO DE 

LIMA - OAB:OAB/MT-6256

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº9134-45/2012

Ação: Despejo

 Autores: Basílio Antônio da Silva e Outros.

Réus: José Cirso dos Santos e Outro.

Vistos, etc.

Defiro o pedido constante de (fls.429/430), mediante as cautelas de estilo.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Roo-MT, 13 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.: 726298 Nr: 7233-08.2013.811.0003

 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): NICLENE CASTRO DOS SANTOS -ME ( TACO 

FORT), NICLENE CASTRO DOS SANTOS

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

OAB:OAB/MT9.708A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 7233-08.2013

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Iresolve Companhia Securirizadora de Créditos Financeiros 

S/A.

Executadas: Niclene Castro dos Santos Me e Niclene Castro dos Santos.

Vistos, etc...

Pelo que se verifica da certidão de (fl.181), as executadas foram 

devidamente citadas e não embargaram a ação, bem como, não efetuaram 

o pagamento do débito.

Assim, com fulcro no inciso II e no parágrafo único do artigo 72 do Código 

de Processo Civil, nomeio Curador Especial o Defensor Público, o qual 

deverá ser intimado para apresentar defesa.
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Vindo aos autos, dê-se vista à parte exequente, para manifestação em 

(10) dez dias, após conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 13 de março de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 285308 Nr: 1004-18.2002.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAUJO E MORAES LTDA CENTER FREIOS

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

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 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.: 715370 Nr: 10644-93.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAYANA ALVES CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPER AMMS PROCESSAMENTOS E MEIOS 

PAGAMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - 

OAB:19.490 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FERNANDO SCHNEIDER 

- OAB:8117/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.: 386254 Nr: 10-14.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO PIZZOLIO ALTHMAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2152-B

 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.: 417781 Nr: 240-85.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA SÃO JOSÉ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EUCLIDES MOSSELIN GARCIA, 

DULCE AUGUSTIN GARCIA, ORLANDO POTIGUARA VIEIRA OSÓRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 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.: 445021 Nr: 203-87.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE CARMO SACHET

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

OAB:3584-A/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 450526 Nr: 5706-89.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS RICARDO TEIXEIRA PEREIRA, 

CONTECENTRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONTENTORES FLEXÍVEIS 

LTDA ME OU CONTECENTRO COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME

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

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 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.: 452377 Nr: 7556-81.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISIOLI LUIZ PISSAIA, IVONETE ANA 

ZANCANARO PISSAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 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.: 778990 Nr: 5766-23.2015.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ IVANILDO DE SOUSA DAMASCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRACI DE OLIVEIRA BRITO, ESPOLIO DE 

ODILON AUGUSTO DE BRITO

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

OAB:MT/6.534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA DE OLIVEIRA BRITO - 

OAB:MT/2.316

 Intimação do Advogado da parte Exequente para que, no prazo legal, 

menifeste-se sobre a devolução da Carta Precatória de fls. 335/346.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 746949 Nr: 6139-88.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DARCI DERKOSKI, RICARDO ALVES ATHAIDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIG LAJES IND E COM DE ARTEFATOS DE 

CONCRETO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO CARVALHO DE 

ARAUJO - OAB:MT/11.571, RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 Intima-se o 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.: 845750 Nr: 10189-89.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APROVESC - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE 

VEICULOS DE SANTA CATARINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES DA SILVA PIO, RODORAPIDO 

TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA ELAINE HUBER 
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DETTMER - OAB:OAB/SC 16.615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - 

OAB:12093-B/MT, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

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

requeira o que de direito.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006429-13.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME ELIAS DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO ASSIS ANCHIETA OAB - MT3.846 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSARIA DE FÁTIMA DA SILVA FACIROLLI (REU)

ROQUE TEODORO DE MELLO (REU)

LILIAN CRISTINA GOMES MONTEIRO (REU)

MINELVINO RAIMUNDO ALVES (REU)

ANTONIO FACIROLLI (REU)

JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE (REU)

MARIA PINTO ALVES (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO 

RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 EDITAL DE 

CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LUIZ ANTONIO SARI PROCESSO n. 

1006429-13.2019.8.11.0003 Valor da causa: R$ 122.033,48 ESPÉCIE: 

[Usucapião Extraordinária]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: JAIME 

ELIAS DA COSTA Endereço: RUA JOSÉ SALMEN, 270, CASA, VILA 

BIRIGUI, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78705-057 POLO PASSIVO: Nome: 

JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE Endereço: AVENIDA MARECHAL RONDON, 

584, CASA, CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-075 Nome: 

ANTONIO FACIROLLI Endereço: RUA JOSÉ SALMEN, 284, CASA, VILA 

BIRIGUI, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78705-057 Nome: MINELVINO 

RAIMUNDO ALVES Endereço: RUA JOSÉ SALMEN, 270, CASA, VILA 

BIRIGUI, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78705-057 Nome: LILIAN CRISTINA 

GOMES MONTEIRO Endereço: RUA PERNAMBUCO, 1963, CASA, CIDADE 

SALMEN, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78705-168 Nome: ROQUE 

TEODORO DE MELLO Endereço: RUA PERNAMBUCO, 1963, CASA, 

CIDADE SALMEN, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78705-168 Nome: 

ROSARIA DE FÁTIMA DA SILVA FACIROLLI Endereço: RUA JOSÉ 

SALMEN, 284, LOTE 16, QUADRA 09, VILA BIRIGUI, RONDONÓPOLIS - MT 

- CEP: 78705-057 Nome: MARIA PINTO ALVES Endereço: RUA JOSÉ 

SALMEN, 270, LOTE 15, QUADRA 09, VILA BIRIGUI, RONDONÓPOLIS - MT 

- CEP: 78705-057 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DOS 

INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS, 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: Trata-se de Ação de Usucapião Extraordinária 

proposta por Jaime Elias da Costa em face de Jupia de Oliveira Mestre, na 

qual narra que há mais de 25 (vinte e cinco) anos o requerente 

encontra-se na posse do imóvel usucapiendo, tendo passado a residir 

habitualmente e onde já existia uma pequena casa residencial com área 

construída (com 62,00 m2), localizado no lote 15 da quadra 9, “Vila Birigui” 

com área de 675,00 m², matriculado no CRI de Rondonópolis sob o n. 

57.477. DECISÃO: "Vistos, etc. JAIME ELIAS DA COSTA, com qualificação 

nos autos, ingressou neste juízo com a presente “Ação de Usucapião” em 

desfavor JUPIA DE OLIVEIRA MESTE, com qualificação nos autos, 

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

D E C I D O: Primeiramente, acolho a emenda a inicial de (ID 21997640). 

Considerando os documentos de (ID 21998199), hei por bem em deferir os 

benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, CPC). Cite-se por carta (art.246, I, 

CPC), com prazo de (15) quinze dias, a pessoa em cujo nome estiver 

transcrito o imóvel, bem como os confinantes nos endereços declinados, e 

por edital, com prazo de (30) trinta dias, os interessados, ausentes 

incertos e desconhecidos (§2º, art.216-A da Lei nº 6.015/73). 

Cientifiquem-se para que manifestem eventual interesse na causa a União, 

o Estado e o Município, encaminhando-se a cada ente cópia da inicial e 

dos documentos que instruíram (art.216-A, §3º, da Lei nº 6.015/73 e, §1º, 

art.218, art.219 e art.230, ambos do CPC). Cumprida a determinação 

supra, dê-se vista dos autos ao representante do Ministério Público (art. 

178, I, CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 21 de agosto de 2019. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível". 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, EVANDRO LUIZ PEREIRA 

JUNIOR, digitei. RONDONÓPOLIS, 16 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: 1004309-60.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO BARBOSA ENDRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE COELHO DUARTE OAB - MT13703-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004309-60.2020 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autor: 

Luiz Eduardo Barbosa Endres. Réu: OI S/A – Telemar Norte Leste S/A. 

Vistos, etc. LUIZ EDUARDO BARBOSA ENDRES, com qualificação nos 

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

Inexistência de Débito” em desfavor de OI S/A – TELEMAR NORTE LESTE 

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

urgência, vindo-me os autos conclusos. Aduz o autor que em 

fevereiro/2019 contratara os serviços prestado pela ré, que contemplava 
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um telefone fixo e internet banda lagar de 15 Mega; que, no ato da 

instalação, soubera que a internet contratada não estava disponível na 

localidade da sua residência; que, na ocasião, fora instalada a internet 

banda larga de 5 Mega, motivo pelo qual negociara com a ré desconto no 

pagamento, sendo a primeira parcela no valor de R$29,00 (vinte e nove 

reais); que, em maio de 2019, solicitara o cancelamento do plano. 

Ademais, alega que, em dezembro/2019, realizara o pagamento de um 

fatura no valor de R$99,87 (noventa e nove reais e oitenta e sete 

centavos); que, soubera estar seu nome e CPF inscritos nos órgãos de 

restrição ao crédito, em razão de um suposto débito no valor de R$83,27 

(oitenta e três reais e vinte e sete centavos), conforme documento de (ID 

23772244); que, a ré imputa-lhe outros débitos, no valor de R$540,51 

(quinhentos e quarenta reais e cinquenta e um centavos), conforme 

documento de (ID 30109259), bem como, imputa-lhe débito no valor de 

R$9,41 (nove reais e quarenta e um centavos), conforme documento de 

(ID 30109259). Por derradeiro, requer em sede de tutela provisória de 

urgência que a ré se abstenha de realizar cobranças referentes aos 

débitos discutidos nos autos, bem como, exclua o nome e CPF da pare 

autora dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de aplicação de multa 

diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), nos termos do item ‘3’ (ID 

30109286 - pág.15). D E C I D O: Considerando os documentos de (ID 

30109271 e ID 30109275), hei por bem em deferir os benefícios da Justiça 

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

estabelece que a tutela provisória pode fundar-se em urgência (cautelar 

ou antecipada satisfativa) ou evidência, sendo requisito necessário à 

concessão das mesmas a verossimilhança da alegação, bem como, para 

aquela que haja juízo ligado à urgência. Ressalte-se que verossimilhança 

da alegação é a confrontação entre a verdade das afirmações contidas 

na petição inicial (narrativa dos fatos) e os demais elementos carreados 

aos autos (provas). De forma que, a tutela jurisdicional provisória pode ser 

exprimida antes do trânsito em julgado, quando a decisão jurisdicional 

produzir efeitos concretos, satisfazendo provisoriamente o direito 

invocado. Sobre a questão, eis a jurisprudência: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

TUTELA DE URGÊNCIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA - LIMINAR - DEFERIMENTO - 

PRESENÇA DE REQUISITOS AUTORIZADORES. - Presentes os requisitos 

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

do processo, há que se conceder a tutela de urgência para retirada do 

nome da parte dos órgãos de proteção ao crédito.” (TJ-MG - AI: 

10000180868721001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 

13/03/2019, Data de Publicação: 15/03/2019) “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

- AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

NEGATIVA SOBRE A DÍVIDA - INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NO 

CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - EXCLUSÃO - POSSIBILIDADE - 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL - REQUISITOS - PRESENÇA - RECURSO PROVIDO. - Nos 

termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, a tutela de 

urgência será concedida quando estiverem evidenciados a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. - 

Preenchidos os requisitos necessários para a concessão da antecipação 

dos efeitos da tutela, esta deve ser deferida.” (TJ-MG - AI: 

10000170092373001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 

20/08/0017, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

24/08/2017) Assim, resta demonstrado, no caso vertente, que existem os 

requisitos da probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos 

preponderantes e convergentes à aceitação de que são verossímeis as 

alegações da parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de 

dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito 

desde logo (art.300, CPC). Por outro lado, o deferimento do pedido, 

prejuízo algum acarretará à parte ré; entretanto, o mesmo não se pode 

dizer em relação à autora que sofre o ônus da obrigação questionável. 

Assim, hei por bem em deferir parcialmente o pedido de tutela de urgência 

para determinar, apenas e tão somente, a exclusão do nome e CPF da 

parte autora dos órgãos de restrição ao crédito, em razão do débito no 

valor de R$83,27 (oitenta e três reais e vinte e sete centavos), conforme 

documento de (ID 23772244), até ulteriores deliberações deste juízo. 

Ademais, deixo de aplicar multa por descumprimento e, via de 

consequência, determino que seja expedido ofício ao SPC/SERASA para 

que procedam a suspensão dos efeitos da negativação do nome e CPF da 

parte autora (art.297, CPC). De outro norte, indefiro o pleito de inversão do 

ônus da prova requerido no item ‘6’ de (ID 30109286, pág.16), 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 25 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. 

Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 13 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1004406-60.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MONALISA FERREIRA CASTRO (REQUERENTE)

WELINGTON MAURICIO DE CASTRO (REQUERENTE)

MONICA FERREIRA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR OAB - MT16140 (ADVOGADO(A))

EDER PEREIRA BARRETO OAB - MT19061/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MAURICIO DE CASTRO (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004406-60.2020 Ação: Alvará Judicial Autores: Monalisa Ferreira 

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

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

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

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

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

nesta Comarca somente as Varas de Família e Sucessões têm 

competência para processar e julgar os feitos envolvendo as matérias de 

família e sucessões, bem como as ações de jurisdição voluntária 

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

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

uma das Varas Especializadas de Família e Sucessões desta Comarca, 

mediante as cautelas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 13 de 

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

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003740-59.2020.8.11.0003

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:

WERNER CAVALCANTE JOVINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003740-59.2020 Ação: Execução Forçada Exequente: Cooperativa de 

Crédito, Poupança e Investimento do Sul de Mato Grosso – Sicredi Sul MT. 

Executado: Werner Cavalcante Jovino. Vistos, etc.. COOPERATIVA DE 

CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO – 

SICREDI SUL MT, pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo 

com a presente “Ação de Execução Forçada” em desfavor de WERNER 

CAVALCANTE JOVINO, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido 

de citação, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Cite-se o 
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executado, para que no prazo de (03) três dias, a contar da citação, 

efetue o pagamento da dívida. (art.829, da Lei nº 13.105/15) Com amparo 

no artigo 827 da Lei nº13.105/15, fixo os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento); e, no caso de integral pagamento no prazo de (03) três 

dias, o valor dos honorários será reduzido pela metade. (§1º, art. 827, da 

Lei nº 13.105/15) Não efetuado o pagamento, no prazo supra mencionado, 

o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de bens e sua 

avaliação. (art. 829, §1º, da Lei nº 13.105/15) Formalizada a penhora por 

qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado: 

ao advogado do executado e/ou pessoalmente, na forma dos §§1º, 2º e 

3º, do art. 841, da Lei nº 13.105/15. Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o cônjuge do executado. (art. 842 da Lei nº 13.105/15) 

Cientifique-se o executado para que, querendo, ofereça embargos no 

prazo de (15) quinze dias, contando-se da data da juntada aos autos do 

mandado de citação. (art. 915 da Lei nº 13.105/15) Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 16 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003722-38.2020.8.11.0003

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:

ERIC SHALON SOUZA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003722-38.2020 Ação: Execução Forçada Exequente: Cooperativa de 

Crédito, Poupança e Investimento do Sul de Mato Grosso – Sicredi Sul MT. 

Executado: Eric Shalon Souza do Nascimento. Vistos, etc. COOPERATIVA 

DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO – 

SICREDI SUL MT, pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo 

com a presente “Ação de Execução Forçada” em desfavor de ERIC 

SHALON SOUZA DO NASCIMENTO, com qualificação nos autos, 

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

Cite-se o executado, para que no prazo de (03) três dias, a contar da 

citação, efetue o pagamento da dívida. (art.829, da Lei nº 13.105/15) Com 

amparo no artigo 827 da Lei nº13.105/15, fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento); e, no caso de integral pagamento no prazo de 

(03) três dias, o valor dos honorários será reduzido pela metade. (§1º, art. 

827, da Lei nº 13.105/15) Não efetuado o pagamento, no prazo supra 

mencionado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de bens 

e sua avaliação. (art. 829, §1º, da Lei nº 13.105/15) Formalizada a 

penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o 

executado: ao advogado do executado e/ou pessoalmente, na forma dos 

§§1º, 2º e 3º, do art. 841, da Lei nº 13.105/15. Recaindo a penhora em 

bens imóveis, intime-se também o cônjuge do executado. (art. 842 da Lei 

nº 13.105/15) Cientifique-se o executado para que, querendo, ofereça 

embargos no prazo de (15) quinze dias, contando-se da data da juntada 

aos autos do mandado de citação. (art. 915 da Lei nº 13.105/15) Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 16 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001182-17.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA OAB - MT0016715A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LABHORO CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001182-17.2020 Ação: Execução Provisória de Honorários Advocatícios 

de Sucumbência Exequente: Olavo Claudio Luvian de Souza. Executada: 

Labhoro Corretora de Mercadorias Ltda. Vistos, etc. OLAVO CLAUDIO 

LUVIAN DE SOUZA, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo 

com o presente “Ação de Execução Provisória de Honorários 

Advocatícios de Sucumbência” em desfavor LABHORO CORRETORA DE 

MERCADORIAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o 

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

Sem adentrar ao mérito da Ação, passo a analisar inicialmente o pedido de 

Justiça Gratuita. O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe: “a pessoa 

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

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O artigo 

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

assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e 

os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família”. 

Porém, há de se dizer que o magistrado, ao analisar o pedido, não está 

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

fatos que demonstrem a capacidade financeira do jurisdicionado, deve 

indeferir o pedido. Aliás, sobre esse aspecto deve ser ressaltado a 

manifestação da eminente Ministra do Superior Tribunal de Justiça, que 

afirmou: “Não se concebe que o magistrado hoje viva isolado, afastado da 

realidade dos fatos à sua volta. Cada vez mais se espera do juiz moderno 

e preocupado, vocacionado para a magistratura, que ele seja célere, ágil, 

confiável, simplificado, pouco dispendioso e sensível ao clamor de seus 

jurisdicionados por justiça”. De acordo com esse entendimento o 

magistrado deve ser conhecedor da realidade em que vivem seus 

jurisdicionados e como tal, buscar sempre ter o Poder Judiciário próximo 

ao cidadão, daí a necessidade do conhecimento daqueles que jurisdiciona. 

Sobre o tema: “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - JUSTIÇA GRATUITA - 

NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. 

1. A presunção de veracidade do artigo 98 da Lei 13.105/2015 não é 

absoluta, pois, no caso concreto, compete ao magistrado, na busca da 

verdade real, analisar a existência de indícios de capacidade financeira da 

requerente para pagar as custas processuais e honorários advocatícios, 

e determinar que se comprove da hipossuficiência. 2. A constituição de 

advogado particular, por si só, não tem o condão de afastar a condição de 

hipossuficiência.” (TJ-MG - AI: 10000181195777001 MG, Relator: Alberto 

Diniz Junior, Data de Julgamento: 06/01/0019, Data de Publicação: 

09/01/2019) (grifo nosso) Assim, a parte autora juntara declaração de 

hipossuficiência, aduzindo que não possui condições financeiras de arcar 

com as custas processuais. No entanto, a parte autora não fornecera 

dados suficientemente concretos, a ponto de convencer este magistrado 

acerca da necessidade de tal benefício, mesmo porque, é de 

conhecimento público que o autor exerce a digna profissão de advogado, 

patrocinando vultosa quantia de processos nesta Comarca, não sendo 

condizente, portanto, que encontre-se em situação de miserabilidade. 

Sendo assim, ainda que admita a parte exequente não possuir condições 

para suportar o valor das custas processuais, o beneficio da Justiça 

Gratuita depende, no caso em comento, da comprovação do efetivo 

estado de necessidade. Sobre o tema, colham-se os julgados: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - INDÍCIOS DE 

CAPACIDADE FINANCEIRA. 1. Pode o magistrado indeferir o pedido de 

gratuidade de justiça quando houver nos autos elementos ou indícios que 

demonstrem a capacidade financeira da parte.” (TJ-MG - AI: 

10000181144890001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 

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

INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - INDEFERIMENTO - RECURSO 

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

orientação, há muito consolidada pela jurisprudência, no sentido de 

considerar relativa a presunção de veracidade que decorre da alegação 

de hipossuficiência deduzida pela pessoa natural ou jurídica (art. 98 do 

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

pedido de gratuidade de justiça se houver elementos que evidenciem a 

falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, sendo 

este o caso dos autos. 3 - Não trouxe o Agravante documentos 

comprobatórios de que o pagamento das custas ameaçaria o seu sustento 

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

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

08/08/2018)” (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO: 
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10008644820178110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 

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

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

INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA 

INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – 

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

RECURSO DESPROVIDO. “A concessão do benefício da justiça gratuita 

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

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

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

01088103320168110000 108810/2016, Relator: DESA. NILZA MARIA 

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

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

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

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

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

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

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

àqueles que são desamparados pelo poder aquisitivo, aqueles que 

buscam a garantia de seus direitos fundamentais que lhes são negados 

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

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

constatado nos autos que a mesma demonstra situação de pobreza, 

apontando para o fato de que não se mostra dentro da abrangência 

conceitual jurídica da expressão “pobre”, razão pela qual, pelo menos por 

ora, não atende aos requisitos necessários para gozar dos benefícios da 

justiça gratuita. Não há, no presente caso, a demonstração de que a parte 

exequente se enquadre nos termos do art. 98 do CPC, nem mesmo da lei 

1.060/50, motivo pelo qual, INDEFIRO O PEDIDO e determino que sejam 

recolhidas as custas e taxas, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

dos artigos 82 e 290, ambos do Código de Processo Civil. Por oportuno, 

defiro, desde logo, o parcelamento de custas, em conformidade com o 

disciplinado no artigo 468, §6º e §7°, da CNGC, devendo o recolhimento 

ser comprovado nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, 

após conclusos. Intime-se e cumpra-se. Roo-MT, 16 de março de 2020. Dr. 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004500-08.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA BRAGA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA BRAGA GOMES OAB - MT26826/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OBJETIVA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004500-08.2020 Ação: Rescisão Contratual Autora: Andressa Braga 

Gomes. Réu: Objetiva Negócios Imobiliários Ltda. Vistos, etc. ANDRESSA 

BRAGA GOMES, com qualificação nos autos, advogando em causa 

própria, ingressara neste Juízo com “Ação de Rescisão de Contrato” em 

desfavor de OBJETIVA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, pessoa jurídica 

de direito privado, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de 

tutela provisória, vindo os autos conclusos. Aduz a parte autora que, em 

22 de maio de 2017, firmara com o réu contrato de compra e venda, 

correspondente a compra do imóvel descrito e caracterizado nos autos, 

conforme documento de (ID 30242303); que, até a presente data adimplira 

a importância de R$17.953,03 (dezessete mil e novecentos e cinquenta e 

três reais e três centavos). Ademais, que solicitara ao réu a rescisão do 

contrato, bem como, a restituição do valor pago, todavia, lhe fora cobrado 

multa exorbitante. Por fim, requer em sede de tutela provisória de urgência 

que seja determinado ao réu que a) suspenda a cobrança das parcelas 

vencidas e vincendas; b) se abstenha de inscrever o nome e CPF da 

autora nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária; c) em 

caso de venda do imóvel à terceiro, preste caução em juízo do valor 

pretendido nestes autos, conforme requerido no item ‘1’, ‘2’, ‘3’ e ‘4’ de (ID 

30242278, pág.31). 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 dispõe sobre a tutela 

provisória, in verbis: “A tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência”. Destaque-se, neste momento que a tutela de 

urgência se subdivide em cautelar e antecipada. Salutar é frisar e elucidar 

o termo escolhido pelo legislador para as tutelas no atual Código de 

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

Amorim Assumpção Neves: “[...] a tutela provisória de urgência tem um 

tempo de duração predeterminado, não sendo projetada para durar para 

sempre. A duração da tutela de urgência depende da demora para a 

obtenção da tutela definitiva, porque, uma vez concedida ou denegada, a 

tutela de urgência deixará de existir. Registre-se que, apesar de serem 

provisórias, nenhuma das tutelas de urgência é temporária. Temporário 

também tem um tempo de duração predeterminado, não durando 

eternamente, mas, ao contrário da tutela provisória, não é substituída pela 

tutela definitiva; simplesmente deixa de existir, nada vindo tomar seu lugar” 

(Amorim Assumpção Neves, Daniel. Manual de Direito Processual Civil. 

Volume Único. Editora Juspdivm. 8ª Edição – 2016. p.412) Não há, pois, 

que se falar em deferimento de tutela quanto à pretensão do autor, muito 

embora travestida de tutela provisória de urgência, que culmine, apenas e 

tão somente, na resolução do mérito inaudita altera parte, eis que quando 

da prolação da sentença não se verificará a substituição da tutela de 

urgência pela tutela satisfativa final do Estado, a qual se obtém com o 

trânsito em julgado da sentença. Assim, forçoso concluir que quando da 

apreciação da tutela provisória esgotar-se o provimento final do processo 

aquela não poderá ser deferida, sob pena de incorrer em prejulgamento do 

feito. De outro norte, há que se destacar que para que seja deferida a 

tutela provisória de urgência (antecipada ou cautelar) deverá haver a 

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

processo, o que não se verifica no caso em tela (art. 300, CPC). Sobre a 

questão, eis a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL – SUSPENSÃO DAS PARCELAS DO 

FINANCIAMENTO – ABSTENÇÃO NA NEGATIVAÇÃO DOS NOMES - 

TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 

AUTORIZADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - 

RECURSO NÃO PROVIDO” (TJ-SP - AI: 22390075420188260000 SP 

2239007-54.2018.8.26.0000, Relator: Luiz Eurico, Data de Julgamento: 

03/12/2018, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

06/12/2018) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO C/C 

PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. TUTELA DE URGÊNCIA 

INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RESCISÃO DO CONTRATO E 

DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. PLEITO QUE SE CONFUNDE COM O 

MÉRITO DA CAUSA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE PROVIMENTO IRREVERSÍVEL 

ART. 300, § 3º DO CPC/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. RECURSO DESPROVIDO. Não 

se pode conceder tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, 

quando houver perigo de irreversibilidade da medida, nos moldes da norma 

insculpida no art. 300, § 3º do CPC/2015. (TJ-PR - AI: 15473417 PR 

1547341-7 (Acórdão), Relator: Lauri Caetano da Silva, Data de 

Julgamento: 30/11/2016, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1942 

15/12/2016) Assim, conforme se depreende da ação proposta pela parte 

autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não 

convencem o espírito do julgador do fato que se propõe. (art.300, CPC). 

Por fim, não vislumbro a existência dos requisitos para a tutela jurisdicional 

nos termos dos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil. 

Portanto, hei por bem em indeferir o pedido de tutela contido na exordial, 

até ulteriores deliberações deste juízo. Em consonância com o disposto no 

artigo 334 do Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação a 

ser realizada no dia 25 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, 16 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. 

Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001474-36.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PETRONIA FIGUEIREDO DE ALBUQUERQUE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069717/3/2020 Página 24 de 426



CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO OAB - MS10766-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001474-36.2019 Ação: Cobrança Autora: Petronila Figueiredo de 

Albuquerque. Ré: Caixa Seguradora S.A. Vistos, etc... PETRONILA 

FIGUEIREDO DE ALBUQUERQUE, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou com a presente ação em desfavor de 

CAIXA SEGURADORA S.A. Devidamente citada, apresentara contestação 

e, instada a se manifestar, a parte autora impugnou a defesa, vindo-me os 

autos conclusos. D E C I D O: Aduz a ré que fora realizada a liquidação do 

sinistro em questão, restando comprovado que o processo de regulação 

foi corretamente realizado e a indenização securitária foi devidamente 

paga à beneficiária, inexistindo quaisquer valores a serem pagos pela 

seguradora, requerendo seja o feito julgado extinto sem resolução do 

mérito, por falta de interesse de agir. Com relação à preliminar arguida, 

tenho que não merece prosperar, pois, está pacificado o entendimento de 

que quando do recebimento da indenização em valor inferior ao legalmente 

previsto, ainda que se refira a quitação plena e geral, não traduz renúncia 

a eventual diferença remanescente e somente prova o pagamento da 

quantia desembolsada pela seguradora. Consequentemente, não afasta o 

direito do beneficiário prejudicado buscar pelas vias legais a 

complementação devida, nos termos da legislação vigente à época do 

sinistro. Neste diapasão, colaciono o seguinte julgado: “APELAÇÕES 

CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR. QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA. COMPLEMENTAÇÃO DA 

INDENIZAÇÃO NÃO PEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE. PRELIMINARES 

RECHAÇADAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ POR ACIDENTE. 

PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA 

INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. PAGAMENTO PROPORCIONAL À 

EXTENSÃO DO DANO. INFORMAÇÕES SOBRE O CONTEÚDO DA 

AVENÇA. RESPONSABILIDADE DA ESTIPULANTE. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. RECURSO DA SEGURADORA 

PARCIALMENTE PROVIDO E DO AUTOR DESPROVIDO. "O pagamento 

efetuado na seara administrativa não impede o ajuizamento de ação para 

cobrança de eventual diferença devida a título de seguro de vida em 

grupo" (TJ-SC - AC: 03027251020158240036 Jaraguá do Sul 

0302725-10.2015.8.24.0036, Relator: Fernando Carioni, Data de 

Julgamento: 07/11/2017, Terceira Câmara de Direito Civil) Por tais 

argumentos, rejeito-a. De outro lado, com a entrada em vigor da Lei n. 

13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda 

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos 

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 

6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o 

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código 

de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das 

novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, 

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

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

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

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

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

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

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

julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 

354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

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

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

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

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

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

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

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

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

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

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

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

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

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

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

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

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

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

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

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

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 13 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000660-24.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE BALKE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1000660-24.2019 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autora: 

Rosane Balke. Réu: Banco Bradesco S/A. Vistos, etc. ROSANE BALKE, 

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

de Indenização por Danos Morais” em desfavor de BANCO BRADESCO 

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

provisória, vindo-me os autos conclusos. Aduz a parte autora ser avalista 

do contrato de financiamento de veículo sob o n° 010955985000162FI (n° 

do documento 011.051.770), cujo devedor principal é Supercenter 

Serviços Ltda; que, soubera estar seu nome e CPF inscritos nos órgãos 

de restrição ao crédito, em razão de um débito no valor de R$4.337,79 

(quatro mil, trezentos e trinta e sete reais e setenta e nove centavos), 

referente à parcela com vencimento para o dia 14/11/2018, conforme 

documento de (ID 17574798); que, o referido débito fora adimplido em 

30/11/2018, conforme documento de (ID 19945751, pág.03). Por 

derradeiro, requer que seja deferida a tutela provisória de urgência, a fim 

de que a ré retire o nome e CPF da parte autora dos órgãos de restrição 

ao crédito, sob pena de aplicação de multa diária no importe de R$200,00 

(duzentos reais), nos termos do item ‘g’ de (ID 17574793, fl.17). D E C I D 

O: O artigo 294 do Código de Processo Civil, estabelece que a tutela 

provisória pode fundar-se em urgência (cautelar ou antecipada 

satisfativa) ou evidência, sendo requisito necessário à concessão das 

mesmas a verossimilhança da alegação, bem como, para aquela que haja 

juízo ligado à urgência. Ressalte-se que verossimilhança da alegação é a 

confrontação entre a verdade das afirmações contidas na petição inicial 

(narrativa dos fatos) e os demais elementos carreados aos autos 

(provas). De forma que, a tutela jurisdicional provisória pode ser exprimida 

antes do trânsito em julgado, quando a decisão jurisdicional produzir 

efeitos concretos, satisfazendo provisoriamente o direito invocado. Sobre 

a questão, eis a jurisprudência: “E M E N T A – AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

ANULAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS – TUTELA PROVISÓRIA – EXCLUSÃO DO NOME DA 

AUTORA DOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ARTIGO 300 

DO CPC/2015 – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO 
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DEMONSTRADOS – EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. A concessão da tutela provisória depende do 

preenchimento dos requisitos descritos no artigo 300, do CPC/2015, quais 

sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo. 2. A propositura de ação declaratória questionando a 

legitimidade de débitos que deram ensejo à negativação do nome da 

consumidora, acompanhada dos números de protocolos gerados 

administrativamente, evidencia a probabilidade do direito afirmado. 3. A 

permanência das restrições no nome da consumidora lhe causa grave 

dano que autoriza a concessão da tutela provisória.” (TJ-MS - AI: 

14131632820188120000 MS 1413163-28.2018.8.12.0000, Relator: Des. 

Júlio Roberto Siqueira Cardoso, Data de Julgamento: 27/02/2019, 4ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 28/02/2019) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

TUTELA DE URGÊNCIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA - LIMINAR - DEFERIMENTO - 

PRESENÇA DE REQUISITOS AUTORIZADORES. - Presentes os requisitos 

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

do processo, há que se conceder a tutela de urgência para retirada do 

nome da parte dos órgãos de proteção ao crédito.” (TJ-MG - AI: 

10000180868721001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 

13/03/2019, Data de Publicação: 15/03/2019) Assim, resta demonstrado, 

no caso vertente, que existem os requisitos da probabilidade, no sentido 

de restarem presentes motivos preponderantes e convergentes à 

aceitação de que são verossímeis as alegações da parte autora, como 

também a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil 

reparação, decorrente do não uso do direito desde logo (art.300, CPC). 

Por outro lado, o deferimento do pedido, prejuízo algum acarretará à ré, a 

qual poderá inscrever o novamente o nome e CPF da parte autora no rol 

de restrição ao crédito, caso venha ser verificada a inadimplência do 

referido título. Assim, hei por bem em deferir parcialmente o pedido de 

antecipação da tutela para determinar a exclusão do nome e CPF da parte 

autora dos órgãos de restrição ao crédito, em razão do valor de 

R$4.337,79 (quatro mil, trezentos e trinta e sete reais e setenta e nove 

centavos), referente à parcela com vencimento para o dia 14/11/2018, do 

contrato n° 010955985000162FI, conforme documento de (ID 17574798), 

até ulteriores deliberações deste juízo. Ademais, deixo de aplicar multa por 

descumprimento e, via de consequência, determino que seja expedido 

ofício ao SPC/SERASA para que procedam a suspensão dos efeitos da 

negativação do nome e CPF da parte autora (art.297, CPC). De outro norte, 

indefiro o pleito de inversão do ônus da prova requerido no item ‘c’ de (ID 

17574793, pág.18), eis que entendo, que a distribuição do ônus da prova 

ocorrerá no momento do saneamento do processo (art.373, CPC). Eis a 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. BRASIL TELECOM. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM 

DANOS MORAIS E MATERIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA 

INDEFERIDA. Não se afigurando a decisão hostilizada suscetível de causar 

à parte lesão grave ou de difícil reparação, impõe-se converter o recurso 

em agravo retido, a teor do disposto no art. 527, II do Código de Processo 

Civil, na redação da Lei nº 11.187/2005. RECURSO CONVERTIDO EM 

AGRAVO RETIDO.” (TJ-RS - AI: 70066999855 RS, Relator: Liege Puricelli 

Pires, Data de Julgamento: 06/12/2015, Décima Sétima Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/12/2015) Ademais, em 

consonância com o disposto no art. 334 do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação a ser realizada no dia 11 de maio de 

2020, às 09h00min, no CEJUSC, devendo as partes serem intimadas via 

seus respectivos procuradores, observando-se os termos do art. 334, 

§5º, §8º e §9º, do Código de Processo Civil. Outrossim, mesmo que a 

parte ré tenha apresentado contestação, o prazo para contestar a ação 

iniciar-se-á após a audiência de conciliação, nos termos do artigo 335, do 

Código de Processo Civil. Assim sendo, 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., 16 

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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008109-04.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA TRANSCOMPANHEIROS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (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):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1008109-04.2017 Ação: Declaratória c/c Indenização por Danos Morais 

Autora: Transportadora Transcompanheiros Ltda Ré: Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S/A Vistos, etc... TRANSPORTADORA 

TRANSCOMPANHEIROS LTDA, com qualificação nos autos, ingressara 

com a presente ação em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com qualificação nos autos. 

Devidamente citada, apresentara contestação, havendo impugnação. Foi 

determinada a especificação das provas, tendo as partes requerido a 

produção de prova oral, vindo-me os autos conclusos. D e c i d o: 

Analisando a questão posta à liça, não vejo como aplicar o disposto no 

inciso I, do artigo 355 do Código de Processo Civil. Não há preliminares. 

Para o desate da questão, entendo que a prova oral é suficiente, assim, 

hei por bem em designar o dia 05 de maio de 2020, às 14:00 horas, para 

audiência de instrução e julgamento. Fixo o prazo comum de 15 (quinze) 

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

artigo 357 do mesmo Estatuto Processual. Intimem-se. Cumpra-se 

Rondonópolis-Mt, 16 de março de 2.020.- Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª. Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013732-15.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA AMARAL OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1013732-15.2018 Ação: Declaratória c/c Indenização por Danos Morais 

Autora: Josefa Amaral Oliveira Ré: Energisa Mato Grosso – Distribuidora 

de Energia S/A Vistos, etc... JOSEFA AMARAL OLIVEIRA, com 

qualificação nos autos, ingressara com a presente ação em desfavor de 

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

qualificação nos autos. Devidamente citada, apresentara contestação, não 

havendo impugnação. Foi determinada a especificação das provas, tendo 

a parte ré requerido a produção de prova oral; e, a autora, nada requereu, 

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

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

de Processo Civil. Não há preliminares. Para o desate da questão, entendo 

que a prova oral é suficiente, assim, hei por bem em designar o dia 05 de 

maio de 2020, às 15:00 horas, para audiência de instrução e julgamento. 

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

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

Processual. Intimem-se. Cumpra-se Rondonópolis-Mt, 16 de março de 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013732-15.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA AMARAL OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 
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RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1013732-15.2018 Ação: Declaratória c/c Indenização por Danos Morais 

Autora: Josefa Amaral Oliveira Ré: Energisa Mato Grosso – Distribuidora 

de Energia S/A Vistos, etc... JOSEFA AMARAL OLIVEIRA, com 

qualificação nos autos, ingressara com a presente ação em desfavor de 

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

qualificação nos autos. Devidamente citada, apresentara contestação, não 

havendo impugnação. Foi determinada a especificação das provas, tendo 

a parte ré requerido a produção de prova oral; e, a autora, nada requereu, 

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

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

de Processo Civil. Não há preliminares. Para o desate da questão, entendo 

que a prova oral é suficiente, assim, hei por bem em designar o dia 05 de 

maio de 2020, às 15:00 horas, para audiência de instrução e julgamento. 

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

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

Processual. Intimem-se. Cumpra-se Rondonópolis-Mt, 16 de março de 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001381-73.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE RIBEIRO MANGABEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1001381-73.2019 Ação: Declaratória c/c Indenização por Danos Morais 

Autor: Antonio Carlos de Ribeiro Mangabeira Ré: Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A Vistos, etc... ANTONIO CARLOS DE RIBEIRO 

MANGABEIRA, com qualificação nos autos, ingressara com a presente 

ação em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A, com qualificação nos autos. Devidamente citada, 

apresentara contestação, havendo impugnação. Foi determinada a 

especificação das provas, tendo as partes requerido a produção de prova 

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

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

de Processo Civil. Não há preliminares. Para o desate da questão, entendo 

que a prova oral é suficiente, assim, hei por bem em designar o dia 05 de 

maio de 2020, às 15:30 horas, para audiência de instrução e julgamento. 

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

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

Processual. Intimem-se. Cumpra-se Rondonópolis-Mt, 16 de março de 

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

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003965-50.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROGERIO ARAUJO NOGUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0015562A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA NUNES MORENO MILLECK PAIVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARY DA COSTA CAMPOS OAB - MT0016944A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n º 

1003965-50.2018 Ação: Monitória Autor: Marcos Rogério Araujo Nogueira 

Ré: Andressa Nunes Moreno Milleck Vistos, etc... MARCOS ROGÉRIO 

ARAUJO NOGUEIRA, com qualificação nos autos, ingressara com a 

presente ação em desfavor de ANDRESSA NUNES MORENO MILLECK, 

com qualificação nos autos. Devidamente citada, ofereceu embargos 

monitório, sendo impugnado. Foi determinada a especificação das provas, 

tendo o autor requerido o julgamento antecipado; e, a ré, a produção de 

provas, vindo-me os autos conclusos. D e c i d o: Não há necessidade de 

dilação probatória no caso em tela, uma vez que a prova documental 

carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar suporte a um seguro 

desate à lide, por isso, passo ao julgamento antecipado e o faço com 

amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Alega a 

requerida a ilegitimidade ativa do autor quanto ao pedido de indenização 

por dano material para o conserto da motocicleta, vez que a mesma não é 

proprietária da mesma. Pois bem. Diz-se legítima a parte que, no polo ativo, 

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

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

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

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

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

submeter à sua vontade - legitimidade passiva. No caso posto à liça, o 

documento que dá azo ao presente feito foi de emissão da embargante 

(fl.11 – Id 13422586), o que é o bastante para mantê-la no polo passivo da 

ação, ao menos nesta fase. No que tange a preliminar por falta de 

interesse processual – art. 300, inc.II CPC – não tem como prevalecer, 

pois, 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. Defiro a prova oral requerida 

pela embargante. Designo o dia 06 de junho de 2019, às 14:00 horas, para 

audiência de instrução e julgamento, e o faço com amparo no artigo 357 do 

Código de Processo Civil. Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para as 

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

do mesmo Estatuto Processual. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt, 

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

Cível.-

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003709-44.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIO ALVES DE TRINDADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA OAB - MT21661/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMBRALIT INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS E FIBROCIMENTO 

LTDA. (REU)

DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARTUR PAZ LEAL OAB - SC42035 (ADVOGADO(A))

MARCELO APARECIDO ALVES FERREIRA OAB - MT8102/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n º 

1003709-44.2017 Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais Autor: 

Lucelio Alves da Trindade Rés: Comapa Tropical Material para 

Construções e Outra Vistos, etc... LUCELIO ALVES DA TRINDADE, com 
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qualificação nos autos, ingressara com a presente ação em desfavor de 

DAMASCENO COMÉRCIO DFE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA e 

IMBRALIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATIS E FIBREOCIMENTO 

LTDA, com qualificação nos autos. Devidamente citadas, ofereceram 

contestação, sendo impugnado. Foi determinada a especificação das 

provas, tendo o autor e ré, requerido a produção de prova oral; e, a 

empresa Imbralit, nada requereu, vindo-me os autos conclusos. D e c i d o: 

Não há necessidade de dilação probatória no caso em tela, uma vez que a 

prova documental carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar 

suporte a um seguro desate à lide, por isso, passo ao julgamento 

antecipado e o faço com amparo no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Ilegitimidade passiva. Pois bem. Diz-se legítima a parte que, 

no polo ativo, seja, pelo menos aparentemente, titular do direito subjetivo 

tutelado. No polo passivo, diz-se legítima a parte que deva suportar os 

efeitos de eventual sentença de procedência do pedido inicial. Assim, 

deve o sujeito ativo demonstrar ser titular do direito que pretende fazer 

valer em juízo - legitimidade ativa, e ser o sujeito passivo quem esteja 

obrigado a se submeter à sua vontade - legitimidade passiva. Ora, o 

consumidor, visando o ressarcimento dos vícios de qualidade e/ou 

quantidade apurados no fornecimento de bens ou serviços, poderá optar 

por exercer sua pretensão contra todos os fornecedores da cadeia de 

fornecimento ou contra alguns, se não quiser dirigi-la apenas a um. Por 

sua vez, os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não 

duráveis são solidariamente responsáveis 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, nos termos do disposto no art. 18, caput, 

do CDC. Assim, por integrar a cadeia de fornecimento, a empresa que atua 

no comércio varejista é solidariamente responsável com o fabricante pelos 

vícios dos produtos que vende aos consumidores. Por tais argumentos, 

rejeito-a. Defiro a prova oral requerida pelas partes. Designo o dia 07 de 

junho de 2019, às 14:00 horas, para audiência de instrução e julgamento, 

e o faço com amparo no artigo 357 do Código de Processo Civil. Fixo o 

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

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

Processual. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt, 16 de março de 

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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012084-63.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILIARA DE CARVALHO MONTEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1012084-63.2019 Ação: Busca e Apreensão Autor: Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda Ré: Hiliara de Carvalho Monteiro 

Vistos, etc... BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, com 

qualificação nos autos, ingressara com a presente ação em desfavor do 

HILIARA DE CARVALHO MONTEIRO, com qualificação nos autos, requereu 

a desistência da ação (fls.81 – ID 29079751), vindo-me os autos 

conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: O pedido formulado pela 

parte autora é pertinente, por isso, por isso, deve ser deferido, assim, 

homologo a desistência da ação, para os fins do artigo 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil. É certo que se o processo terminar por 

desistência ou reconhecimento do pedido, as despesas e honorários 

serão pagos pela parte que desistiu e, nesse sentido é a jurisprudência: 

“A parte que desiste da ação ou reconhece o pedido, pondo fim ao 

processo, responde pelos honorários de advogado” (STJ – 2a. Turma, 

Resp 52453-9-RJ, rel. Min. Peçanha Martins, DJU 1704.1995, p. 9575. 

Logo, sob tal prisma, o deslinde do feito deve ser analisado à luz da regra 

contida no art. 90, do Novo Código de Processo Civil, que assim se 

expressa: "Proferida sentença com fundamento em desistência, em 

renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e honorários 

serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu". Ou seja, 

na hipótese vertente, cabe ao autor, a obrigação de suportar a 

condenação no pagamento das custas processuais. Sobre o tema Yussef 

Said Cahali em sua obra “Honorários Advocatícios", Revista dos Tribunais, 

3ª ed., p. 559-560, diz que: "Quanto à desistência, já no direito anterior, a 

jurisprudência, ressalvadas raras exceções, definira-se no sentido de que 

seriam pagos os honorários de advogado pelo desistente, máxime quando 

operada a desistência após a contestação e já não podendo ser rejeitada, 

face ao prejuízo causado ao réu. E, coerente com os princípios adotados, 

o novo Código de Processo solucionou de vez qualquer dúvida que 

pudesse remanescer a respeito: desde que o autor, ajuizando a ação e 

dela desistindo posteriormente, terá sido quem deu causa às despesas do 

processo, deve-se-lhe impor o encargo do pagamento das mesmas, 

incluindo-se os honorários de advogado da parte contrária. Quer o 

legislador, com isso, impedir que o beneficiado com a desistência tenha o 

seu patrimônio desfalcado com o pagamento das despesas a que se viu 

compelido a contrair para se defender." Idêntica é a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça: "A sucumbência é ônus processual e se 

impõe quando há desistência da ação, independentemente das 

circunstâncias (art. 26 do CPC)." (STJ - 2ª Turma - REsp nº 417.033/PR - 

Rel. Min. Eliana Calmon - j. 18.06.2002 - DJ 19.08.2002). Face ao exposto, 

o mais que consta dos autos e princípios de direito atinentes à espécie 

JULGO e DECLARO, por sentença, extinto o presente processo aforado 

por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, desfavor de 

HILIARA DE CARVALHO MONTEIRO, com qualificação nos autos e o faço 

com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Custas 

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

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

Rondonópolis-Mt., 16 de março de 2.020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.-

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004711-44.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA PEREIRA CABRAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004711-44.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): BENEDITA PEREIRA CABRAL REU: BANCO SAFRA S-A Vistos 

etc. DEFIRO a AJG pugnada na exordial, bem como a prioridade de 

tramitação, o que faço com fulcro no art. 71, da Lei 10.741/2003 e art. 

1048, I, do CPC. 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

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004531-28.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE PERUCI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MAGALHAES VALENTE OAB - GO43978 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO CRIVELARI (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004531-28.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: ROSEMEIRE PERUCI REQUERIDO: CARLOS AUGUSTO 

CRIVELARI Vistos etc. Cumpra-se na forma deprecada, servindo a cópia 

de mandado. Após, devolva-se, consignando as nossas homenagens. 

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

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004540-87.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR PHELIPE RODRIGUES MOTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ALINNE TOMAZI CARDOZO OAB - 699.895.161-20 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004540-87.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): IGOR PHELIPE RODRIGUES MOTA PROCURADOR: ALINNE 

TOMAZI CARDOZO REU: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS Vistos 

etc. DEFIRO a AJG pugnada na exordial. 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

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004512-22.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA LOURDES DOS SANTOS (REU)

AGREGAR COMERCIO E SERVICOS AGRICOLA E EMPRESARIAL LTDA - 

ME (REU)

EDSON FERREIRA DA CRUZ (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004512-22.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: AGREGAR COMERCIO E 

SERVICOS AGRICOLA E EMPRESARIAL LTDA - ME, EDSON FERREIRA DA 

CRUZ, DEBORA LOURDES DOS SANTOS Vistos, etc. Verifico que a 

petição inicial atende os requisitos do art. 700, § 2º, do CPC, motivo pelo 

qual a recebo. Expeça-se mandado de pagamento do débito, bem como 

pagamento dos honorários advocatícios no valor de 5% (cinco por cento) 

sobre o valor atribuído à causa, consignando prazo de 15 (quinze) dias, 

consoante disposição do art. 701, do Código de Processo Civil. 

Assinale-se que a parte ré ficará isenta do pagamento de custas 

processuais se o mandado for cumprido no prazo estipulado (artigo 701, 

§1º do CPC). Conste, ainda, no mandado que, nesse prazo, a parte ré 

poderá oferecer embargos e, caso não haja o cumprimento da obrigação 

ou o oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial, convertendo-se o mandado judicial em mandado 

executivo, na forma do artigo 701, § 2º, do Código de Processo Civil. A 

expedição do mandado está condicionada ao efetivo recolhimento das 

custas e taxa judicial em quinze (15) dias (art. 290, do CPC) sob pena de 

cancelamento da distribuição, bem como, caso necessário, a 

comprovação do pagamento de diligência do Oficial de Justiça, em igual 

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

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004551-19.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE 

MATO GROSSO-SICOOB SUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGIANE CRISTINA BORGES MONTEIRO (EXECUTADO)

CHURRASCARIA FRONTEIRA LTDA (EXECUTADO)

DOUGLAS FERNANDO MONTEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004551-19.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA 

REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL EXECUTADO: 

CHURRASCARIA FRONTEIRA LTDA, DOUGLAS FERNANDO MONTEIRO, 

REGIANE CRISTINA BORGES MONTEIRO Vistos etc. Citem-se os 

executados, na forma requerida na inicial, para, no prazo de 03 (três) 

dias, pagarem o débito, sob pena de serem penhorados tantos bens 

quantos bastem para a quitação da dívida. Por ocasião da constrição 

patrimonial referenciada, deverá o Sr. Meirinho proceder também à 

avaliação dos bens penhorados, lavrando-se o respectivo auto e de tais 

atos, intimando, na mesma oportunidade, o executado, consoante o 

disposto no artigo 829, §1º, do CPC e para os fins do artigo 914, do 

mesmo diploma legal. Após, intime-se o credor da aludida penhora. Fixo de 

plano, os honorários advocatícios em 10% (dez pontos percentuais) sobre 

o valor do débito, e para as hipóteses de pronto pagamento, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. A expedição do 

mandado está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxas 

judiciais, em quinze (15) dias (art. 290, do CPC), sob pena de 

cancelamento da distribuição, bem como a comprovação do pagamento de 

eventuais diligências do Oficial de Justiça, em igual prazo. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004697-60.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS DISSEGNA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004697-60.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: MATHEUS DISSEGNA REQUERIDO: SEGURADORA LÍDER 

Vistos etc. Defiro os benefícios da AJG. A parte autora manifesta 

desinteresse na realização de audiência conciliatória. Cite-se a parte ré, 

na forma requerida na inicial, para, querendo, contestar a ação em quinze 

dias, consignada as advertências legais. Com a contestação, 

manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) dias. Intime-se. Expeça-se o 

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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003250-42.2017.8.11.0003

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:

KALIMAN MOREIRA GOULART (EXECUTADO)

Magistrado(s):

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

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003250-42.2017.8.11.0003. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: KALIMAN MOREIRA 

GOULART Vistos etc. Antes de proceder com a homologação do acordo 

entabulado, manifeste-se o exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acerca do montante bloqueado judicialmente (ID. 24431462 e 24431473). 

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

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016093-68.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PHILLIPE CRUZEIRO MAGALHAES DOURADO (AUTOR(A))

ANGELA TODESCATT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT14280-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLORATTA FESTAS E EVENTOS LTDA - ME (REU)

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: 1016093-68.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): ANGELA TODESCATT, PHILLIPE CRUZEIRO MAGALHAES 

DOURADO REU: FLORATTA FESTAS E EVENTOS LTDA - ME, ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

Prossiga-se no cumprimento do comando judicial de ID. 27127686, com a 

observância dos novos endereços informados no ID. 30226065. 

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

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012713-37.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE MORAIS SANTOS RODRIGUES (AUTOR(A))

M. J. M. R. (AUTOR(A))

D. L. M. R. (AUTOR(A))

WESLY RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS OAB - MT23352/O-O 

(ADVOGADO(A))

ADRIANA DE MORAIS SANTOS RODRIGUES OAB - 877.239.991-00 

(REPRESENTANTE)

MURILO HENRIQUE QUEIROZ DE LIMA OAB - MT27031/O 

(ADVOGADO(A))

PRISCILLA PEREZ GOES OAB - MT0014641A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COLHEREIRO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REU)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

AVIANCA (REU)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REU)

 

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

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

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

IMPULSIONO os presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte 

autora, acerca da Correspondência devolvida ID 30353832.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004728-80.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA PEREIRA CABRAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004728-80.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): BENEDITA PEREIRA CABRAL REU: BANCO SAFRA S-A Vistos 

etc. DEFIRO a AJG pugnada na exordial, bem como a prioridade de 

tramitação, o que faço com fulcro no art. 71, da Lei 10.741/2003 e art. 

1048, I, do CPC. 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

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004725-28.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HIGINO DA SILVA SOBRINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDECI SOBRINHO PAZ DA SILVA OAB - MT24292/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENES MENDONCA DE CARVALHO (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004725-28.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): JOSE HIGINO DA SILVA SOBRINHO REU: DENES MENDONCA 

DE CARVALHO Vistos etc. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, trazer aos autos documentação atualizada, a fim de 

comprovar sua atual condição financeira noticiada na espécie, sob pena 

de indeferimento da gratuidade da justiça. Intime-se. Expeça-se o 

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

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004723-58.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA EDINALVA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DOS SANTOS SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004723-58.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARIA EDINALVA DA SILVA, EVERALDO SANTOS DA 

SILVA REQUERIDO: EDSON DOS SANTOS SILVA Vistos etc. Para 

cumprimento do ato deprecado designo o dia 19 de AGOSTO de 2020, às 

15h. Comunique-se ao juízo deprecante. Intimem-se. Expeça-se o 

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

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004733-05.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SENIOR GRUPO EMPRESARIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004733-05.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARIA APARECIDA SANTOS REQUERIDO: SENIOR GRUPO 

EMPRESARIAL LTDA - ME Vistos etc. Cumpra-se na forma deprecada, 

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

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

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004722-73.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GONÇALO CLAUDIO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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RUBENS TEIXEIRA DE MELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004722-73.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: GONÇALO CLAUDIO PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: 

RUBENS TEIXEIRA DE MELO Vistos etc. Cumpra-se na forma deprecada, 

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

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

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004741-79.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SENIOR GRUPO EMPRESARIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004741-79.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO REQUERIDO: SENIOR 

GRUPO EMPRESARIAL LTDA - ME Vistos etc. Com o pagamento das 

custas e diligências necessárias, cumpra-se na forma deprecada, 

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

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

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002971-90.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA FRUET (EXECUTADO)

ABG COMERCIO DE SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE OAB - MT8956/O-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002971-90.2016.8.11.0003. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: ABG COMERCIO DE 

SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA - EPP, RENATA FRUET Vistos etc. 

Primeiramente, CERTIFIQUE-SE acerca de eventual propositura de 

Embargos à Execução e consequente pleito de sobrestamento do feito, 

informando nos presentes autos o momento processual em que se 

encontram. Após, conclusos. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007214-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATILDE APARECIDA DA SILVA (REU)

 

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

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

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

IMPULSIONO os presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte 

autora, acerca da diligência ID 22533984.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000213-07.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA HERTEL MALUCELLI OAB - PR31408 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA PERUZZOLO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimação do patrono da parte autora, para manifestar-se no 

feito,requerendo o que entender de direito, no prazo de cinco (05) dias, 

face ao término do período de suspensão requerido no ID retro.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007376-67.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA OAB - MT0018562A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RADA TEIXEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007376-67.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARIA DOS SANTOS REQUERIDO: RADA TEIXEIRA DA 

SILVA Vistos, etc. Diante não efetivação da citação da requerida, 

DESIGNO nova data para realização da audiência de conciliação, dia 04 de 

JUNHO de 2020, às 9h30min. Para tanto, defiro o petitório retro a fim de 

ser renovado o procedimento citatório, observando-se o novo endereço 

informado. Intime-se. Cumpra-se conforme já determinado. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 448301 Nr: 3480-14.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINTEC VEÍCULOS E MOTORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COUNTRY COMÉRCIO DE MOTOS LTDA, ELOY 

DE PAIVA HARTOG, ADILENE MARIA REIS HARTOG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PENALVA VERDOLIN - 

OAB:11066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/MT

 Autos n.º 448301 – Execução

 Vistos etc.

Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito trata-se, 

agora, de cumprimento de sentença.

No mais, intime-se, a parte devedora para pagar o valor indicado à fl.154, 

no prazo de 15 (quinze) dias, devendo ser consignado que a ausência do 

pagamento em tal interregno, importara na aplicação da multa e de 

honorários de advogado, indicados no artigo 523, § 1º, do CPC , sem 

prejuízo da expedição de mandado de penhora e avaliação.

Efetuado o pagamento parcial da obrigação perseguida, a multa e os 

honorários referenciados incidirão sobre o restante, consoante determina 

o parágrafo 2º, do art. 523, do CPC .

Ressalto que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (CPC, art. 525 ).

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Rondonópolis/MT, 13 de março de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 716634 Nr: 12028-91.2012.811.0003

 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: EZENITE APARECIDA PRATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICATU SEGUROS S/A, COOPERATIVA SICREDI 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO FRANCO DE ARAUJO - 

OAB:13807/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A-MT

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

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

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes, para 

manifestarem acerca do retorno deste feito do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 718048 Nr: 13500-30.2012.811.0003

 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: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA V. BORGES MARTINS 

- OAB:OAB/MT13994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 MT

 Autos n.º 718048 – Procedimento Ordinário

 Vistos etc.

Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito trata-se, 

agora, de cumprimento de sentença.

No mais, intime-se, a parte devedora para pagar o valor indicado à fl.174, 

no prazo de 15 (quinze) dias, devendo ser consignado que a ausência do 

pagamento em tal interregno, importara na aplicação da multa e de 

honorários de advogado, indicados no artigo 523, § 1º, do CPC , sem 

prejuízo da expedição de mandado de penhora e avaliação.

Efetuado o pagamento parcial da obrigação perseguida, a multa e os 

honorários referenciados incidirão sobre o restante, consoante determina 

o parágrafo 2º, do art. 523, do CPC .

Ressalto que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (CPC, art. 525 ).

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Rondonópolis/MT, 13 de março de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 904841 Nr: 6816-79.2018.811.0003

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO LARI PERFETE

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

LTDA, KHALED MERHI, KHOLOUD EL JAWHARI MERHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte autora, para comparecer a escrivania desta 

da 2ª Vara Cível, com a finalidade re Retirar a Carta Rogatória expedida 

para as providências devidas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 823768 Nr: 4230-40.2016.811.0003

 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: VALDIR FERREIRA MOREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AEREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCÃO - OAB:OAB/MT14522, FABIO RIVELLI - OAB:297608

 Autos n.º 823768 – Procedimento Ordinário

 Vistos etc.

Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito trata-se, 

agora, de cumprimento de sentença.

No mais, intime-se, a parte devedora para pagar o valor indicado à fl.101, 

no prazo de 15 (quinze) dias, devendo ser consignado que a ausência do 

pagamento em tal interregno, importara na aplicação da multa e de 

honorários de advogado, indicados no artigo 523, § 1º, do CPC , sem 

prejuízo da expedição de mandado de penhora e avaliação.

Efetuado o pagamento parcial da obrigação perseguida, a multa e os 

honorários referenciados incidirão sobre o restante, consoante determina 

o parágrafo 2º, do art. 523, do CPC .

Ressalto que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (CPC, art. 525 ).

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Rondonópolis/MT, 13 de março de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 756783 Nr: 11367-44.2014.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANI DUARTE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA BAVARESCO DE SOUZA 

- OAB:MT/ 14.627

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT3127A

 Autos n.º 756783 – Ordinária

 Vistos etc.

 Visando evitar controvérsia secundária a respeito da validade 

processual, escudada na alegação de cerceamento de defesa e violação 

do devido processo legal, sobre os documentos de fls. 79/107, 

manifeste-se a parte ré, no prazo de cinco dias.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 13 de março de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 771165 Nr: 2808-64.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR ROSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA LAURA PENHA 

ALMEIDA - OAB:20519/O

 Autos n.º 771165 – Busca e Apreensão

Vistos etc.

Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito trata-se, 

agora, de cumprimento de sentença.

No mais, intime-se, a parte devedora para pagar o valor indicado à fl.125v, 
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no prazo de 15 (quinze) dias, devendo ser consignado que a ausência do 

pagamento em tal interregno, importara na aplicação da multa e de 

honorários de advogado, indicados no artigo 523, § 1º, do CPC , sem 

prejuízo da expedição de mandado de penhora e avaliação.

Efetuado o pagamento parcial da obrigação perseguida, a multa e os 

honorários referenciados incidirão sobre o restante, consoante determina 

o parágrafo 2º, do art. 523, do CPC .

Ressalto que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (CPC, art. 525 ).

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Rondonópolis/MT, 13 de março de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 799131 Nr: 13977-48.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS LEMOS DE CARVALHO

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

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:20.191-A

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

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

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes, para 

manifestarem acerca do retorno deste feito do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 745730 Nr: 5383-79.2014.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO RAFAEL COSTA DE ARAUJO SANTOS, 

PAULA BERGANO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FACIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA RONDONÓPOLIS I SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:OAB/ MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP152165

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

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

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração de folhas nº 

230/233.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 747329 Nr: 6357-19.2014.811.0003

 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: DANIEL FRANCISCO DE SOUZA, GILCIRLENE DE 

MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARC CONSTRUÇOES COMERCIO E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIETRA PY ALBERS - OAB:14294, 

VINICIUS VARGAS LEITE - OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SILVEIRA - 

OAB:10410/MT

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

petição inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fincas no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Ante a sucumbência da parte autora, condeno-a ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, 

que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, 

nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, verbas cuja exigibilidade fica 

adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que beneficiário da AJG 

(fl. 83).Preclusas as vias recursais, pagas as custas e inexistindo 

requerimento para cumprimento deste comando judicial no prazo legal, 

arquive-se mediante as baixas e anotações de estilo.P. I. 

C.Rondonópolis/MT, 13 de março de 2020.JORGE IAFELICE DOS 

SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 421913 Nr: 4198-79.2009.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALINA MARIA DE JESUS, JOEL LIMA DA SILVA, 

ELICA PEREIRA DOS SANTOS, KEPDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUILHERME ALVES MOREIRA, MARCOS 

ANTONIO KLAIN DE FARIAS, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO C. RIBEIRO - 

OAB:7.026/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:3546/TO

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

LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE - OAB:72973/SP, 

MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - OAB:OAB/PE 23.748, MARIA 

IZABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - OAB:7387-B

 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 procuradores das partes, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação de folhas nº 490/499.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 422888 Nr: 5098-62.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BTS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANSELMO SIQUEIRA CARDINAL - 

OAB:7830/MT

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

OAB:13241-A/MT

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora, para apresentar a guia de 

recolhimento do selo CORRETA, (CERTIDÃO DE PROCESSO EM 

TRAMITAÇÃO)com a finalidade de regularizar a Certidão deferida as folha, 

285/286V.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 430125 Nr: 12073-03.2009.811.0003

 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: J. SODRE DOS SANTOS SILVA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LTDA (J. 

SODRE DOS SANTOS SILVA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANKLIN ANTONIO INACIO 

FREITAS - OAB:13155/MT, ONORIO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR - 

OAB:12992MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO DE ALMEIDA 

NOGUEIRA - OAB:57171/SP

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

petição inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Ante a sucumbência da parte autora, condeno-a ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, 

que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do 

artigo 85, §2º, do CPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto 

no artigo 98, §3º, do CPC, eis que beneficiário da AJG (fls. 

129/131).Preclusas as vias recursais, arquive-se o presente feito, 

mediante as cautelas de estilo.P. I. C.Rondonópolis/MT, 13 de março de 

2020.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 700061 Nr: 8032-22.2011.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELITO BALBINO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO GONÇALVES DE 

MIRANDA NETO - OAB:14576, FERNANDO CESAR ZANDONADI - 

OAB:5736

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CEZAR 

ZANDONADI - OAB:5736/MT

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

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

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes, para 

manifestarem acerca do retorno deste feito do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 441428 Nr: 10098-09.2010.811.0003

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LTDA (J. SODRE DOS 

SANTOS SILVA)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. SODRE DOS SANTOS SILVA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO DE ALMEIDA NOGUEIRA - 

OAB:57171/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANKLIN ANTONIO INACIO 

FREITAS - OAB:13155/MT

 Autos n.º 441428 - Ordinária

Vistos etc.

 Prossiga-se no cumprimento do comando judicial retro.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis/MT, 13 de março de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 733863 Nr: 13763-28.2013.811.0003

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARO CENTRO OESTE METARLUGICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUPER S/A DIV. TUBOS

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

OAB:OAB/MT8872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/SP 128.341, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:OAB/MT12.208-A

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

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

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes, para 

manifestarem acerca do retorno deste feito do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 736522 Nr: 15853-09.2013.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE NUNES DA SILVA & CIA ME, ESPÓLIO DE 

HENRIQUE NUNES DA SILVA, MARIA JOSE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL RODRIGUES, TEDA MIRANDA 

RODRIGUES, FRANCILIA RODRIGUES, DALMO DE OLIVEIRA GARCIA, 

MARIA DA CONCEIÇÃO GARCIA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO DE OLIVEIRA NUNES - 

OAB:10.022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAILTON VILELA DE 

MORAES - OAB:

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

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

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes, para 

manifestarem acerca do retorno deste feito do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 727164 Nr: 8048-05.2013.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR RIBEIRO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:16686/8

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ANTONIO FILIPELLI - 

OAB:15.280-A MT

 Autos n.º 727164 – Procedimento Ordinário

 Vistos etc.

Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito trata-se, 

agora, de cumprimento de sentença.

No mais, intime-se, a parte devedora para pagar o valor indicado à fl.223, 

no prazo de 15 (quinze) dias, devendo ser consignado que a ausência do 

pagamento em tal interregno, importara na aplicação da multa e de 

honorários de advogado, indicados no artigo 523, § 1º, do CPC , sem 

prejuízo da expedição de mandado de penhora e avaliação.

Efetuado o pagamento parcial da obrigação perseguida, a multa e os 

honorários referenciados incidirão sobre o restante, consoante determina 

o parágrafo 2º, do art. 523, do CPC .

Ressalto que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (CPC, art. 525 ).

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Rondonópolis/MT, 13 de março de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 777383 Nr: 5216-28.2015.811.0003

 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: DIORAN PEREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCY ALVES VELASCO - 

OAB:5847/MT, FABIANA FRANCISCA DE FREITAS - OAB:20673/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:24.214 DF

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABIANA 

FRANCISCA DE FREITAS, para devolução dos autos nº 

5216-28.2015.811.0003, Protocolo 777383, 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.: 337188 Nr: 5565-17.2004.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ERACLIDES JOAO DAL FORNO, LEUNICE 

ROSA GREGORI DAL FORNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEPAR SEMENTES DE PASTAGENS 

RONDONOPOLIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILON PINTO DA SILVA - 

OAB:6258-B/MT, SHIRLEI MESQUITA SANDIM - OAB:OAB/5.257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO OTAVIO 

MARCONDES GUIDIO - OAB:2356/MT
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 Intimação do patrono da parte autora, para no prazo de cinco (05)) dias, 

manifestar acerca das informações do folhas 483/483V, sob pena de 

retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 415885 Nr: 11545-03.2008.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO MARQUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:OAB/MT 15.025, GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 10028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SHIRLEY FÁTIMA 

ZAMAR, para devolução dos autos nº 11545-03.2008.811.0003, Protocolo 

415885, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Citação

Citação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1006045-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIDES RIBEIRO DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO FEITOZA MATOS OAB - MT21913/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE JULIO JUNIOR OAB - MT0010956A (ADVOGADO(A))

VALDECI SOBRINHO PAZ DA SILVA OAB - MT24292/O (ADVOGADO(A))

DIEGO HENRILLE DA SILVA OAB - MT22156/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES12529-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª 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 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JORGE IAFELICE DOS SANTOS PROCESSO n. 

1006045-21.2017.8.11.0003 Valor da causa: R$ 17.773,41 ESPÉCIE: 

[Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Levantamento 

de Valor]->LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO (151) POLO ATIVO: Nome: 

ALAIDES RIBEIRO DANTAS Endereço: RUA ODÍLIO ANTÔNIO DE 

OLIVEIRA, 439, VILA OLGA MARIA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78725-040 POLO PASSIVO: Nome: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, 451, Ed Petro 

Tower 20 andar, ENSEADA DO SUÁ, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-335 

Nome: CARLOS NATANIEL WANZELER Endereço: RUA JOSÉ LUIZ 

GABEIRA, 170, AP 203, BARRO VERMELHO, VITÓRIA - ES - CEP: 

29057-570 (atualmente em lugar incerto e nao sabido) Nome: JAMES 

MATTHEW MERRILL Endereço: RUA JOSÉ LUIZ GABEIRA, 170, AP 103, 

BARRO VERMELHO, VITÓRIA - ES - CEP: 29057-570 (atualmente em lugar 

incerto e nao sabido) FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO 

PASSIVO CARLOS NATANIEL WANZELER e JAMES MATTHEW MERRILL, 

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: liquidaçao por abitramento - assistência judiciária 

gratuita. DECISÃO: Vistos etc. Defiro o requerimento de ID. 22188338 e 

determino a citação da parte ré por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, 

observando-se o disposto no artigo 257, do CPC. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. 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, LUCIANA FARIA DE CARVALHO, digitei. RONDONÓPOLIS, 16 

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.
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N R SUPERMERCADO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR OAB - MT12992/O 

(ADVOGADO(A))
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO 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. Cuida-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO proposta por NR 

SUPERMERCADO LTDA ME em face de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. A tutela de urgência foi inserida no art. 

300, do CPC, e será concedida quando houver elementos que evidenciem 

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

processo, vejamos: “A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.” (grifamos). De proêmio, consigno 

que, apesar da alegação autoral no sentido da impossibilidade de medição 

de consumo por estimativa, não se pode olvidar, noutro giro, o 

entendimento de que “Não procede o pedido de parcial desconstituição de 

débito de faturamento de energia elétrica que é fundado em alegado erro 

de cobrança , quando a concessionária demonstra que o acúmulo 

decorreu da impossibilidade de leitura real do medidor, gerando 

faturamento por consumo estimado , inferior ao efetivo.”[1], o que, todavia, 

será discutido em momento oportuno. Inobstante, calha aduzir que, a par 

da probabilidade do direito há de estar presente também o perigo de dano 
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ou o risco ao resultado útil do processo. Risco e perigo não se 

confundem. Risco é a possibilidade de dano, enquanto que perigo é a 

probabilidade de um dano ou prejuízo. Assim, perigo é a causa do risco. 

Dano nada mais é do que uma ofensa material ou moral ao detentor de um 

bem juridicamente protegido, ao passo que o resultado útil do processo 

“[...] Somente pode ser o 'bem da vida' que é devido ao autor [...]”[2] em 

prazo razoável, sem que se permita postergação da prestação 

jurisdicional. E, do constatado pela documentação carreada, não se 

verifica a presença de tal requisito legal. Não se vislumbra, v.g, qualquer 

documentação que, no mínimo, indique que a ré ameace proceder com a 

suspensão no fornecimento de energia elétrica à UC da autora. Pelo 

colacionado aos autos, portanto, não se pode presumir por qualquer 

conduta ilícita da requerida, o que inviabiliza a antecipação da tutela nos 

moldes pleiteados. Assim, entendo necessário aguardar a angularização 

do feito, de modo a que sejam obtidos maiores elementos sobre a questão 

sub judice, sendo oportuno ressaltar também que a tutela de urgência 

pode ser reexaminada em qualquer fase do processo. Corroborando o 

entendimento profligado nesta decisão trago à colação os seguintes 

arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA 

PARCIALMENTE DEFERIDO – REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO 

PREENCHIDOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – “PERICULUM IN MORA” 

INOCORRENTE –DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Para a 

concessão da antecipação de tutela devem estar presentes a 

verossimilhança da alegação, além do fundado receio de dano 

irreparável”, e que “tais requisitos devem ser demonstrados por meio de 

prova inequívoca, (que) é aquela que não enfrenta qualquer discussão, 

(é) patente, manifesta” (STJ – 1ª Seção – AgRg na AR 3.032/PB – Rel. 

Ministro FRANCISCO FALCÃO – j. 24/11/2004, DJ 01/02/2005, p. 388). 2. A 

falta de preenchimento dos requisitos autorizadores do art. 273 do CPC 

impede o deferimento do pedido de antecipação da tutela.(AI 132542/2014, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

28/04/2015, Publicado no DJE 06/05/2015). (destacamos) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - BAIXA PROVISÓRIA DA INSCRIÇÃO DO 

NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DO SERASA - IMPOSSIBILIDADE - 

AUSÊNCIA DA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO - DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Não basta a simples discussão da 

dívida em juízo para ter direito de excluir o nome do devedor da Serasa. É 

necessário que os argumentos sejam sólidos e estejam acompanhados de 

elementos concretos que se harmonizem com as ilações. Na hipótese, 

verifica-se que a dívida está sendo objeto de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito, na qual a Agravada não a reconhece face ao 

descumprimento do contrato de compra e venda. Contudo, não trouxe aos 

autos elementos que corroborem sua alegação, o que justifica a 

manutenção do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, máxime 

quando afirma que assinou autorização de financiamento junto ao Banco 

Recorrente.” (TJMT - AI 28660/2011, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/08/2011, Publicado no 

DJE 09/08/2011). (sublinhamos) AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE LIMINAR 

INAUDITA ALTERA PARTE – INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA – 

IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 273 

DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ausentes os requisitos 

previstos no artigo 273 do CPC, mostra-se inviável o deferimento da 

antecipação de tutela, uma vez que o conjunto probatório até então 

produzido não autoriza extrair a verossimilhança da atribuição de 

responsabilidade. (AI 138984/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 

09/02/2015). (negritamos). Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido em tela. 

Ante a documentação carreada, DEFIRO a AJG postulada. Dispõe o art. 

334 do CPC, determina que, se a petição inicial preencher os requisitos 

essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o Juiz 

designará audiência de conciliação ou de mediação. No entanto, a parte 

autora requereu a dispensa da audiência de conciliação nos presentes 

autos. Assim, por ora, deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. CITE-SE a requerida para, querendo, contestar no 

prazo legal (arts. 335, inciso III, e 183/CPC) com as advertências dos 

artigos 319 a 321 e 344 do referido codex. Com a contestação, 

manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) dias. Intime-se. Expeça-se o 

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

[1] TJ-RS - Recurso Cível: 71003482965 RS, Relator: João Pedro Cavalli 

Junior, Data de Julgamento: 28/09/2012, Segunda Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/10/2012. [2] MARINONI, 

Luiz Guilherme. Antecipação de Tutela. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 87.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004692-38.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO DAYCOVAL S/A REQUERIDO: ANITON PABLO 

GALE DE OLIVEIRA Vistos, etc. Trata-se de ação de busca e apreensão 

com pedido liminar, objetivando a constrição de bem móvel, na qual alega o 

credor a inadimplência contratual da parte requerida, frisando que esta 

firmou pactos com garantia de alienação fiduciária de bem móvel, aos 

quais reclama a parte autora o pagamento da quantia apontada na inicial. 

Com a petição inicial veio o demonstrativo do débito (ID. 30332181 – Pág. 

7) e o instrumento de notificação (ID. 30332181 – Pág. 5) para efeitos de 

constituição em mora da parte devedora. Nesta trilha, nos termos do art. 

3º, do Decreto-Lei nº 911/69, devidamente comprovada o desinteresse 

demonstrado pela parte Ré na quitação do débito, e na hipótese vertente 

(a Súmula nº 72 do STJ prescreve "A comprovação da mora é 

imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente"), 

defiro liminarmente a medida de busca e apreensão do bem móvel descrito 

na exordial. Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem 

descriminado no contrato anexo a inicial, depositando-se o bem em mãos 

dos procuradores da Instituição Financeira Requerente, mediante termo de 

compromisso, SENDO VEDADA A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE 

EVENTUALMENTE FOR APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA 

MORA, ou salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Ressalte-se que se o bem, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do DETRAN-MT, em razão de débitos tributários ou 

não, estes deverão ser quitados para a sua retirada pelo Autor. Cite-se a 

parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, 

ou apresentar defesa em 15 (quinze) dias, tudo a contar da execução da 

liminar. Defiro os benefícios do § 2º, artigo 212, do NCPC e se necessário, 

mediante a certidão do oficial de justiça, fica desde já autorizada a 

solicitação de auxilio policial para efetivo cumprimento da medida e/ou 

utilização de serviços de chaveiro para abertura de portas e portões, as 

expensas do Autor. Cumpra-se nos termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou 

seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA e inclua-se no mandado as 

disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 para serem cumpridas pelo 

oficial de Justiça. A expedição do mandado está condicionada ao efetivo 

recolhimento das custas e taxa judicial em quinze (15) dias (art. 290, do 

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

comprovação do pagamento da diligência do Oficial de Justiça em igual 

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

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004700-15.2020.8.11.0003. 
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AUTOR: JEVERTON GIMENES DOS SANTOS REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Cuida-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REVISIONAL DE 

FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta 

por JEVERSON GIMENES DOS SANTOS 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, mormente a Carta 

ao Cliente de ID. 30334895. 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 

28/01/2019). (Grifamos). O perigo de dano, por sua vez, torna-se 

cristalino com a informação de que a unidade consumidora do autor 

encontra-se desligada, medida que causa a ele excessivo gravame e 

prejuízo, dada a essencialidade do serviço enfocado[3]. 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, 

restabeleça o fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora do 

autor, caso já tenha efetuado o corte, ou se abstenha de fazê-lo, desde 

que tais medidas tenham por fundamento a fatura litigiosa no valor de R$ 

9.457,53 (nove mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e 

três reais) informada nos IDs. 30334895 e 30334907, 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. Nos termos do art. 334, do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 04 de JUNHO de 2020, às 09h, a qual será realizada 

na Central de Conciliação e Mediação desta Comarca. Cite-se e intimem-se 

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

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

injustificada das partes será considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

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

ou do Estado. Não obtida a conciliação, a parte ré poderá responder a 

ação no prazo legal (art. 335, I, do CPC). Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se 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)

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003949-33.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARSON MACHADO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

MARCIA REGINA DA SILVA ALMEIDA (EXECUTADO)

M & M DE ALMEIDA LTDA - ME (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003949-33.2017.8.11.0003. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: M & M DE ALMEIDA 

LTDA - ME, MARSON MACHADO DE ALMEIDA, MARCIA REGINA DA SILVA 

ALMEIDA Vistos etc. Tendo em vista que a executada, devidamente citada 

(ID. 1336993), deixara de pagar a dívida ou manifestar-se, DEFIRO, por 

ora, o requerimento de penhora on-line retro, determinando a penhora de 

dinheiro da executada em depósito ou aplicação financeira e sua 

indisponibilidade até o valor indicado no ID. 21851716, nos termos do art. 

854, do CPC [1] . Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004689-83.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA PEREIRA CABRAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AGIPLAN FINANCEIRA S.A (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004689-83.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): BENEDITA PEREIRA CABRAL REU: AGIPLAN FINANCEIRA S.A 

Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA movida por 

BENEDITA PEREIRA CABRAL em face de AGIPLAN FINANCEIRA 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 a autora, ou se, 

arrependida, contratou e pretende proceder com o seu cancelamento, ou 

mesmo se se trata de algum eventual refinanciamento de dívida. Entendo, 

portanto, por prematura a concessão da Tutela Antecipatória nos moldes 

pleiteados pela autora, 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-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1004694-08.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IARA CRUZ (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO MASUT VII LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004694-08.2020.8.11.0003. 

EMBARGANTE: IARA CRUZ EMBARGADO: AUTO POSTO MASUT VII LTDA 

Vistos etc. Tendo em vista que os autos em que pretende o autor a 

distribuição por dependência tramitam em meio físico (Cód. 707208), 

intime-se a parte autora para providenciar a correta distribuição na forma 

física, junto a esta Vara Cível, consoante §2º, do artigo 13, da resolução 

TJ-MT/TP Nº 03 de 12/04/2018[1]. Após, arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] Art. 13. No Primeiro 

Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data da implantação do 

Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, inclusive os 

respectivos incidentes processuais e as ações conexas, ainda que 

distribuídos por dependência posteriormente àquela data, exceto quando: 

[...] § 2º Em caso de distribuição em desacordo com o previsto no caput 

deste artigo, o magistrado poderá determinar o arquivamento do processo, 

intimando-se a parte autora para providenciar a correta distribuição na 

forma física.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004691-53.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUBIANE GEORGIA CANDIDO BOFF (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

COLUMBANO FEIJO OAB - SP346653 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004691-53.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): LUBIANE GEORGIA CANDIDO BOFF REU: UNIMED CACERES 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE 
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OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA OU EVIDÊNCIA E REPARAÇÃO DE DANOS proposta por 

LUBIANE GEORGIA CÂNDIDO BOFF em face de UNIMED CÁCERES 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, pelos fatos e fundamentos 

aduzidos na inicial. Alega a autora ser titular de Plano de Saúde ofertado 

pela requerida. Aduz que, diagnosticada com obesidade mórbida, realizou 

cirurgia bariátrica no ano de 2017, mas que, após a cirurgia, apresentou 

flacidez na pele, dermatites, assaduras e demais colaterais que lhe 

causam incômodo e desconforto físico. Relata que, diante disso, obteve 

indicação médica para submissão à cirurgia plástica reparadora 

(funcional), mas que teve seu pleito negado pela requerida, sob alegação 

de que os procedimentos indicados não estão listados no rol de 

procedimentos e eventos em saúde da ANS, não havendo cobertura 

contratual. Pelo exposto, requer Tutela Antecipada de Urgência/Evidência 

para que a requerida seja compelida a custear imediatamente as cirurgias 

requeridas no relatório médico, devendo fornecer todo e qualquer material 

requisitado pelo médico, bem como todo e qualquer medicamento 

necessário ao procedimento, em rede credenciada, indicando ainda, ao 

menos 03 médicos de sua rede especialista em cirurgia reparadora. Era o 

que tinha a relatar. Fundamento e DECIDO. A tutela de urgência foi inserida 

no art. 300, do CPC, e será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo, vejamos: “A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” (grifamos). A par 

da probabilidade do direito há de estar presente também o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. Risco e perigo não se 

confundem. Risco é a possibilidade de dano, enquanto que perigo é a 

probabilidade de um dano ou prejuízo. Assim, perigo é a causa do risco. 

Dano nada mais é do que uma ofensa material ou moral ao detentor de um 

bem juridicamente protegido, ao passo que o resultado útil do processo 

“[...] Somente pode ser o 'bem da vida' que é devido ao autor [...]”[1] em 

prazo razoável, sem que se permita postergação da prestação 

jurisdicional. Pois bem, embora não se descure do quadro apresentado 

pela autora, há de se consignar, noutro giro, inexistência nos autos de 

documentação que comprove o perigo de dano a ponto de se determinar, 

de imediato, a realização do procedimento cirúrgico pleiteado, o que 

descaracteriza o pleito de urgência. Consigne-se, ainda, que, a teor do 

§3º, do art. 300, do CPC, “A tutela de urgência de natureza antecipada não 

será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão”, o que, por óbvio, também inviabiliza a concessão do pleito. 

Veja-se: TUTELA DE URGÊNCIA. SEGURO. PLANO DE SAÚDE. 

PRETENDIDO CUSTEIO DE PROCEDIMENTOS DE MASTOPLASTIA, COMO 

COMPLEMENTAÇÃO A TRATAMENTO PARA OBESIDADE MÓRBIDA. 

INADMISSIBILIDADE, AO MENOS EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA. 

EXISTÊNCIA DE DÚVIDA ROBUSTA ACERCA DA NATUREZA MERAMENTE 

ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO, COM COLOCAÇÃO DE PRÓTESES 

MAMÁRIAS. OUTROS PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES, MAS DE 

NATUREZA ESSENCIALMENTE REPARADORA, QUE JÁ TIVERAM SUA 

REALIZAÇÃO AUTORIZADA. DESCARACTERIZAÇÃO, POIS, DA 

PROBABILIDADE DO DIREITO. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA, 

ADEMAIS, QUE FOI CONCLUÍDO PELA DEMANDANTE HÁ MAIS DE DOIS 

ANOS. AINDA QUE EVENTUALMENTE FAÇA JUS À REALIZAÇÃO DO 

PROCEDIMENTO ORA PLEITEADO, O LONGO TEMPO DECORRIDO DESDE 

ENTÃO NÃO APONTA PARA A URGÊNCIA DA CONCESSÃO DA MEDIDA 

NESTE MOMENTO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - 

AI: 20051402020198260000 SP 2005140-20.2019.8.26.0000, Relator: Vito 

Guglielmi, Data de Julgamento: 11/04/2019, 6ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 12/04/2019). (Grifamos). AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA. RECURSO DA AUTORA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. No caso 

em exame, não restou comprovado o perigo da demora e a probabilidade 

de ocorrência de danos irreparáveis ou de difícil reparação, requisito 

indispensável para deferimento da tutela antecipada. Note-se que em 

nenhum documento juntado pela parte Autora consta a informação de que 

a cirurgia de mastoplastia é de urgência, ou emergência, ou se existe risco 

de morte da Consumidora. Desta forma, deve ser mantido o indeferimento 

da tutela antecipada, por ausência dos requisitos legais. (TJ-RJ - AI: 

00491822820158190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 4 VARA CIVEL, 

Relator: ARTHUR NARCISO DE OLIVEIRA NETO, Data de Julgamento: 

28/04/2016, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de 

Publicação: 03/05/2016). (Grifamos). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MASTOPLASTIA REDUTORA. PARECER 

MÉDICO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO APONTANDO A AUSÊNCIA DE 

PERICULUM IN MORA DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REQUERIDO. 

INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. 

EXERCÍCIO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. 

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-BA 

- AI: 00103348820178050000, Relator: Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, 

Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 17/10/2017). (Grifo nosso). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA DE 

MASTOPEXIA E CRUROPLASTIA- TUTELA DE URGÊNCIA – 

INDEFERIMENTO – INCONFORMISMO – REJEIÇÃO – PERIGO DE DANO 

IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO NÃO EVIDENCIADO - 

Inexistência de prova acerca da urgência do procedimento proposto que 

justifique a concessão liminar da medida de caráter satisfatório - 

Necessidade da regular instauração do contraditório a fim se esclarecer a 

situação fática – Decisão mantida - NEGARAM PROVIMENTO AO 

R E C U R S O .  ( T J - S P  -  A I :  2 1 6 4 0 9 6 3 7 2 0 1 9 8 2 6 0 0 0 0  S P 

2164096-37.2019.8.26.0000, Relator: Alexandre Coelho, Data de 

Julgamento: 30/09/2019, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

30/09/2019). (Grifamos). Ainda que seja verossímil a alegação de que seu 

atual quadro físico lhe cause desconforto, tal circunstância não basta 

para se inferir urgência, imprescindível para a concessão da liminar 

inaudita altera parte. No que tange ao pleito subsidiário de Tutela de 

Evidência, há de se consignar que a autora o fundamenta no inc. II, do art. 

311, do CPC. Conceder-se-á Tutela de Evidência, independentemente da 

demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do 

processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou 

o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato 

puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - 

se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental 

adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem 

de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição 

inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos 

constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de 

gerar dúvida razoável. Ressalte-se que os requisitos trazidos pelos 

incisos acima elencados não são cumulativos entre si, ou seja, a presença 

de uma circunstância basta para a concessão da tutela. Aliás, necessário 

observar que a tutela de evidência não se confunde com o julgamento 

antecipado da lide, previsto nos artigos 355 e 356 do CPC, porque 

cinge-se a uma cognição sumária, revogável e provisória. Ainda que a 

tutela de evidência dispense a urgência, ou seja, a demonstração de 

perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, faz-se 

necessária a acentuada probabilidade do direito da parte como requisito 

inerente à concessão da medida, principalmente nas hipóteses dos incisos 

II e III do artigo 311 do CPC. Calha aduzir que, em que pese a existência do 

citado RESP, não há de se descurar, a par disso, a imperiosa necessidade 

de que a prova documental carreada seja perfeitamente adequada à 

comprovação do alegado. Transcrevendo as palavras de DANIEL AMORIM 

ASSUMPÇÃO NEVES, tem-se que “O legislador tomou o cuidado de exigir 

essa probabilidade tanto no aspecto fático como no jurídico” e que “A 

prova documental – ou documentada – exigida pelo dispositivo legal ora 

analisado deve ser idônea, ou seja, deve ser formalmente confiável e ter 

conteúdo que corrobore as alegações do autor, sendo apta, prima facie, a 

atestar a viabilidade da pretensão”.[2] Cite-se, ainda: TUTELA DE 

URGÊNCIA - Plano de saúde - Obrigação de fazer - Cobertura para a 

realização de cirurgias plásticas reparadoras de flacidez decorrente de 

cirurgia bariátrica – Decisão de indeferimento de antecipação de tutela - 

Ausência de prova inequívoca que convença da verossimilhança da 

alegação de que a autora está sujeita à risco de dano irreparável ou de 

difícil reparação – Urgência ou risco de vida não atestados pelo médico 

responsável – Contexto fático que perdura há anos – Eventual concessão 

de liminar, ainda que em caráter de tutela de evidência, não prescinde do 

contraditório – Decisão interlocutória mantida – Recurso não provido. 

(TJ-SP - AI: 21050095320198260000 SP 2105009-53.2019.8.26.0000, 

Relator: Rui Cascaldi, Data de Julgamento: 07/10/2019, 1ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2019). (Grifamos). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA. Realização de 

cirurgia. Não é caso de concessão da tutela de evidência antes da 

oportunização do contraditório. Ausentes os requisitos para a concessão 

da medida liminar. Hipótese em que não se constata urgência para a 
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realização da cirurgia. Procedimento que deverá ser realizado em caráter 

eletivo. Periculum in mora não configurado. Decisão mantida. Recurso 

conhecido e não provido. (TJ-SP 21064076920188260000 SP 

2106407-69.2018.8.26.0000, Relator: Vera Angrisani, Data de Julgamento: 

29/06/2018, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/06/2018). 

(Grifo nosso). Portanto, mesmo que fundado em Tutela de Evidência, 

entendo pela inviabilidade de concessão do pleito autoral de plano, sem a 

oitiva da outra parte e adequado estabelecimento do contraditório. Ante ao 

exposto, INDEFIRO o pedido liminar em tela. 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. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO 

[1] MARINONI, Luiz Guilherme. Antecipação de Tutela. São Paulo: 

Malheiros, 1999, p. 87. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de 

Direito Processual Civil, vol. Único, 8ª ed – Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, 

p. 487. (Grifamos).

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1004709-74.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IARA CRUZ (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. W. FERREIRA DE FARIAS & CIA LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004709-74.2020.8.11.0003. 

EMBARGANTE: IARA CRUZ EMBARGADO: N. W. FERREIRA DE FARIAS & 

CIA LTDA Vistos etc. Analisando os autos, observa-se que o presente 

feito foi distribuído por dependência ao Processo nº 

1002693-55.2017.8.11.0003, em trâmite junto ao Juízo da 3ª 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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010184-16.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VITORINO DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1010184-16.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): VITORINO DE ARRUDA REU: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO 

MULTIPLO Vistos etc. VITORINO DE ARRUDA, moveu a presente ação 

indenizatória por danos morais decorrente de ato ilícito com pedido de 

tutela, em face de BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, ambos 

qualificados nos autos, alegando, em suma, o contrato objeto da liça 

restou renegociado, no entanto o requerido manteve o nome do autor 

negativado, por isso pugna pela indenização por danos morais, sem 

prejuízo das verbas de sucumbência, juntando ainda documentos. No 

despacho inicial foi deferido o pedido de antecipação de tutela e 

determinada a citação do requerido (id. 11349076). Regularmente citado o 

requerido, ofereceu contestação (id. 13298730), alegando a inexistência 

de ato ilícito imputável ao réu e a inexistência de dano moral, pugnando ao 

final pela improcedência dos pleitos insertos na exordial, juntando ainda 

documentos. Realizada audiência de conciliação, a qual restou infrutífera 

(id. 13317374). Impugnação a contestação apresentada pela parte autora 

(id. 14749204). Instadas às partes a manifestarem interesse na produção 

de provas, tendo a parte autora pugnado pelo julgamento antecipado da 

lide (id. 17894719) e a parte ré quedou-se inerte. É o relatório. Fundamento 

e decido. A matéria sub judice envolve questão unicamente de direito, de 

forma que passo a julgar de plano a lide, com supedâneo art. 355, I, do 

CPC, posto que desnecessária a produção de provas. “Inexiste 

cerceamento de defesa se os fatos alegados haveriam de ser provados 

por documentos, não se justificando a designação de audiência” (STJ-3ª 

Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89); “O 

julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC) não implica cerceamento 

de defesa, se desnecessária a instrução probatória, porquanto o instituto 

conspira a favor do princípio da celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. 

Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003); “Em matéria de julgamento antecipado da 

lide, predomina a prudente discrição do magistrado, no exame da 

necessidade ou não da realização de prova em audiência, ante as 

circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de não ofender o 

princípio basilar do pelo contraditório” (STRJ-4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. 

Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, não conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 

9.514). Não havendo nenhuma irregularidade ou vício a ser sanado, passo 

à análise do mérito. Compulsando os autos, verifico que a controvérsia 

encetada na liça cinge-se a suposta irregularidade da negativação do 

nome do autor, face a alegada renegociação do referido débito. Dessa 

forma, em detida análise dos fatos e documentos acostados nos autos, 

verifico que a parte autora não logrou êxito em comprovar a quitação do 

débito negativado, uma vez que o contrato renegociado foi o número 

020039110225L (id. 11124315), o qual teve sua baixa da negativação 

após a quitação da primeira parcela (id. 12337826 - Pág. 10) e o contrato 

apontado na negativação combatida na liça é o de número 

020039200867H (id. 11124290), restando evidenciado na liça que são 

contratos distintos. Ademais, cabe ressaltar que consoante histórico de 

negativação juntado no id. 12337826 - Pág. 10, o contrato 

020039110225L, foi incluído em 11/05/2016 e excluído em 08/11/2017 em 

decorrência do parcelamento noticiado na exordial e incontroverso na liça 

e o contrato 020039200867H, foi incluído em 27/04/2016 e excluído em 

29/01/2018, em decorrência da liminar deferida no presente feito e não em 

decorrência de quitação/renegociação. Neste diapasão, calha a fiveleta 

trazer à baila o entendimento jurisprudencial dominante sobre o tema, in 

verbis: “DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL - Inclusão indevida em cadastro de devedores em 

razão da renegociação do contrato de origem. Termo de refinanciamento 

que registra o contrato que é seu objeto, o qual é diverso daquele 

apontado pelo devedor requerente. Elementos de convicção nesse 

sentido. Alteração da versão dos fatos levada ao Procon do Município. 

Contrato ligado ao débito apontado nos cadastros restritivos que não foi 

renegociado. Negativação devida. Débito existente. Aplicação subsidiária 

da Súmula nº 385 do STJ para afastar a ocorrência de danos morais. 

Irresignação da requerida que comporta acolhida. Sentença reformada 

para julgar integralmente improcedentes os pedidos, cassar a exclusão do 

débito dos cadastros restritivos e inverter o ônus sucumbencial. 

RECURSO PROVIDO. (TJ-SP 10084184820158260077 SP 

1008418-48.2015.8.26.0077, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de 

Julgamento: 25/08/2017, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 25/08/2017)” (grifamos) Portanto, improcede a pretensão para 

se declarar a inexistência do débito. Outrossim, se é regular a dívida 

(vencida e não paga) inscrita nos órgãos de proteção ao crédito, age o 

credor apenas no exercício regular de direito, não podendo ser 

condenado ao pagamento da indenização, senão vejamos: “DANO MORAL 

- INSCRIÇÃO NO SPC - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DEVER DE 

INDENIZAR - NÃO CONFIGURAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

VEROSSIMILHANÇA. 1. Comprovado que o banco agiu no exercício 

regular de seu direito, ao incluir o nome do cliente no serviço de proteção 

ao crédito, não há como condená-lo ao pagamento de indenização por 

dano moral. 2. Ausente o requisito de verossimilhança da alegação, não 

se defere o pedido de inversão do ônus da prova.” (TJ-MG , Relator: 

Guilherme Luciano Baeta Nunes, Data de Julgamento: 22/01/2013, 

Câmaras Cíveis Isoladas / 18ª CÂMARA CÍVEL).” (grifo nosso) “CIVIL - 
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AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO NO SPC - 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - PROVA BASTANTE DA DÍVIDA 1 A 

responsabilidade civil das prestadoras de serviço público é de natureza 

objetiva, ou seja, prescinde da configuração da culpa, bastando ao lesado 

comprovar a conduta irregular, o dano experimentado e o nexo de 

causalidade entre ambos. O ofensor, por seu turno, somente se exime do 

dever de indenizar se comprovar a inexistência do nexo causal, a culpa 

exclusiva do ofendido ou de terceiro. 2 Havendo prova suficiente nos 

autos da regularidade da dívida, não há falar em dano moral em 

decorrência da inscrição negativa em cadastro restritivo de crédito.” 

(TJ-SC - AC: 828289 SC 2010.082828-9, Relator: Luiz Cézar Medeiros, 

Data de Julgamento: 29/03/2011, Terceira Câmara de Direito Público). 

(destaque nosso). Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na petição inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, tornando sem efeito a decisão de id. 11349076. 

Ante a sucumbência da parte autora, condeno-a ao pagamento das 

custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 

10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no artigo 

85, §2º, do CPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no 

artigo 98, §3º, do CPC, eis que beneficiário da AJG (id. 11349076). 

Preclusas as vias recursais, arquive-se o presente feito, mediante as 

cautelas de estilo. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006203-76.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILBENE LOPES DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE AVELINO DOS SANTOS OAB - MT4749/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):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1006203-76.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: SILBENE LOPES DAS NEVES REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. SILBENE 

LOPES DAS NEVES, devidamente qualificada, propôs a presente AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA, em face de 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ambos 

qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na inicial, 

alega, em síntese, que a requerida teria encontrado irregularidades no 

medidor de energia da unidade consumidora de sua responsabilidade e, 

em procedimento unilateral, faturou o montante de R$ 6.298,03. Requer, 

que seja deferida a antecipação de tutela para determinar que a requerida 

não suspenda a energia elétrica da unidade consumidora de sua 

responsabilidade, bem como, se abstenha de inserir o nome do requerente 

nos cadastros de proteção ao crédito. Pugna ainda a procedência dos 

pedidos iniciais para declarar a inexistência da fatura encimada e 

condenar a requerida ao pagamento da indenização por danos morais, 

bem como, das custas processuais e dos honorários advocatícios. 

Instruiu a peça vestibular com documentos. A liminar foi deferida no ID. 

9777939. Realização da audiência de conciliação restou infrutífera (ID. 

10565359). A requerida contestou a ação (ID. 10564957), aduzindo, em 

suma, que a fatura emitida é legal, uma vez que teria sido calculada nos 

termos da legislação em vigor, tendo a agido no exercício regular de 

direito. Ainda teceu comentários acerca da inexistência do dano moral, 

pugnando ao fim pela improcedência dos pedidos descritos na inicial, 

juntando documentos. Em sede de impugnação (ID. 10944954), a autora 

rebateu as alegações da requerida e reiterou o pedido inicial. Instadas as 

partes a manifestarem interesse na produção de provas, pugnaram pelo 

julgamento antecipado da lide (IDs. 16394155 e 16475538). Vieram-me 

conclusos os autos. É o relatório. Fundamento e DECIDO. De proêmio, 

registro que entendo não haver necessidade de produção probatória no 

caso em testilha, considerando que os elementos de convicção reunidos 

na contenda se mostram suficientes para sua apreciação final, o que 

permite, desde logo, o julgamento antecipado da lide, na forma 

preconizada no artigo 355, inciso I, do CPC. O cerne da controvérsia 

cinge-se a exigibilidade do débito constante da fatura de ID. 9761379 - 

Pág. 1, referente ao consumo de energia elétrica apurado na unidade 

consumidora n.º 6/107751-0.’ Compulsando os autos, verifica-se que em 

contestação apresentada no ID. 10564957, alegou a requerida a 

exigibilidade da fatura por ela emitida, juntando documentos. Assim, o ônus 

da prova lhe foi atraído em razão do disposto no artigo 373, inciso II do 

CPC. Para sustentar a exigibilidade do débito da unidade consumidora em 

referência, a concessionária aduz que, em 12/04/2017, realizou vistoria no 

equipamento de medição de energia elétrica do imóvel em comento, 

ocasião em que detectara indício de existência de irregularidade 

consistente em “MEDIDOR DANIFICADO / DESTRUIDO” (ID. 10564957 - Pág. 

2). Narra a requerida que, após adotar o procedimento padrão, revisou o 

quantum energético não aferido para fins de cobrança em fatura de 

energia, obtendo o débito de R$ 6.298,03 (seis mil duzentos e noventa e 

oito reais e três centavos). A autora, por sua vez, alega que a lavratura 

do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) ocorreu à sua revelia, tendo 

sido realizada de modo unilateral e sem prova de prévia comunicação, o 

que desborda das determinações contidas nas normas setoriais vigentes 

(Resolução n. 414/2010 da ANEEL). Todavia, em que pese a lavratura do 

TOI ter se dado sem o acompanhamento da autora (ID. 10564965), 

saliente-se tratar de documento unilateral, despido de força probante para 

assegurar a existência do teor que dele consta. Portanto, sua presunção 

de veracidade não é absoluta, tendo de se ver acompanhado de demais 

provas. Dos autos, porém, vislumbra-se que, para além do TOI, a 

requerida acostou aos autos registros fotográficos da irregularidade 

verificada (ID. 10564978), demonstrativo pormenorizado do cálculo de 

recuperação de consumo (ID. 10564986), perícia realizada pelo Instituto de 

Pesos e Medidas de Mato Grosso - IPEM-MT (ID. 10564963), bem como e, 

principalmente, Carta ao Cliente (ID. 10564990), a qual cientifica a autora 

acerca do procedimento adotado e as medidas a se tomar, documentos os 

quais a autora não logrou êxito em impugnar. Diante destes elementos, 

tem-se que a requerida agiu amparada na Resolução nº. 414/2010/ANEEL, 

que autoriza a concessionária de fornecimento de energia elétrica a 

proceder com a apuração do consumo de energia com base na média dos 

03 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal, no período de 

12 (doze) meses, quando constatada irregularidade no medidor de 

consumo, como no presente caso. Sobre o tema, calha citar o 

entendimento pretoriano infra: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO ORDINÁRIA. CEEE-D. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO NÃO FATURADO DE ENERGIA ELÉTRICA. 1. Não há falar em 

carência de ação, haja vista que a formulação de reclamação pelo 

consumidor, na via administrativa, não impede à distribuidora de energia 

elétrica o ajuizamento de ação para cobrança do seu crédito. 2. Os 

elementos de prova juntados aos autos demonstram a efetiva existência 

de manipulação no medidor instalado na residência do demandado e o 

registro a menor da energia elétrica efetivamente utilizada. 3. A 

recuperação de consumo deve ser realizada a partir do levantamento de 

carga realizado, na forma do artigo 130, inciso III, da Resolução Normativa 

n. 414/2010 da ANEEL. 4. Mostra-se regular a cobrança do custo 

administrativo, no montante fixado no Anexo I da Resolução Homologatória 

n. 1058/2010 da ANEEL. 5. Ônus sucumbenciais redimensionados. 

AGRAVO RETIDO E APELAÇÃO DESPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 

70055509350, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Mário Crespo Brum, Julgado em 29/08/2013. (Grifo nosso). 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE EM EQUIPAMENTO 

MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. 1. É do usuário a 

responsabilidade pela energia consumida e não registrada. No caso 

concreto, a documentação carreada aos autos comprova a ocorrência de 

irregularidade no medidor e o faturamento a menor em relação ao consumo 

real. 2. Efetivamente, do histórico de consumo do autor, verifica-se que a 

energia elétrica consumida no período da apontada fraude discrepa do 

consumo medido nos meses em períodos anteriores e posteriores à 

irregularidade, legitimando o arbitramento do débito impugnado na ação. 

APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70052881224, Quarta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado 

em 29/05/2013). (Grifamos). Portanto, verifica-se dos documentos em 

anexo, que foi aplicado o disposto no artigo 130, inciso III, da Resolução nº 

414/2010 da ANEEL, levando em consideração a média aritmética dos 03 

(três) maiores valores disponíveis de consumo mensal, no período de 12 
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(doze) meses, quando constatada irregularidade no medidor de consumo, 

não havendo, portanto, qualquer desconformidade na fatura de energia 

elétrica emitida pela requerida, uma vez que respeitada a norma vigente 

sobre o tema, do que se retira que não há que se falar em declaração de 

inexistência do débito em debate. Vejamos o que dispõe o artigo 130, 

inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, in verbis: Art. 130. 

Comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da 

receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores 

efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios 

descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva, sem 

prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170. (...) III – utilização da média dos 

03 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal de energia 

elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas 

e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de 

medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade. 

(destacamos) Por fim, com relação ao pedido de indenização por danos 

morais, não tendo a autora comprovado a irregularidade/ilegalidade da 

cobrança constante da fatura de ID. 9761379 - Pág. 1, assim como efetiva 

suspensão do fornecimento de energia ou mesmo a inclusão indevida do 

seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, a improcedência deste 

pedido é medida que se impõe, até porque não restou evidenciada no feito 

que tenha havido prejuízo de tal estirpe. Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, JULGANDO 

EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no 

disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de 

declarar lícita e exigível o valor referente à relação jurídica debatida, 

cobrado na fatura acostada aos autos, tornando, por conseguinte, sem 

efeito a decisão de ID. 9777939. Ante a sucumbência da autora, 

condeno-a ao pagamento das custas/despesas processuais e de 

honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor 

atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2º, do CPC, verbas cuja 

exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que 

beneficiária da AJG (ID. 9777939). Preclusas as vias recursais, 

arquive-se o presente feito, mediante as cautelas de estilo. P. I. C. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007456-02.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY FRANCISCA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES12529-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1007456-02.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: IRACY FRANCISCA DOS ANJOS REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos etc. Conforme se depreende dos autos, a parte 

autora requereu a desistência da ação no ID. 22427935. Desnecessária a 

concordância do réu, eis que, embora citado, não ofertou Contestação. 

Sobre o tema, cabe citar o seguinte aresto, in verbis: PREVIDENCIÁRIO. 

AÇÃO ACIDENTÁRIA. DESISTÊNCIA DO FEITO APÓS A APRESENTAÇÃO 

DO LAUDO TÉCNICO. INEXISTÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. ANUÊNCIA DO 

RÉU. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. I - Na origem, cuida-se de agravo 

de instrumento interposto contra decisão judicial que indeferiu o pedido de 

homologação da desistência. II - De acordo com a jurisprudência 

dominante do Superior Tribunal de Justiça, entende-se que, via de regra, 

desde que não oferecida a contestação, o autor pode requerer a 

desistência da ação, antes do transcurso do prazo para a apresentação 

de defesa, independentemente do consentimento do réu para a sua 

homologação. (STJ - REsp: 1646549 SP 2016/0337003-9, Relator: Ministro 

FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018). (Grifamos). Ante o exposto, 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos jurídicos, a desistência da 

ação formulada pela parte requerente no ID. 22427935, fazendo-o por 

Sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Sem 

custas processuais. Sem honorários ante a ausência de contenciosidade 

na liça. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002856-98.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAURA APARECIDA DE SOUZA GREGORIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEREMIAS GENOUD JUNIOR OAB - MT0012387S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1002856-98.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: MAURA APARECIDA DE SOUZA GREGORIO REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

MAURA APARECIDA DE SOUZA GREGÓRIO, devidamente qualificada, 

propôs a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR COM DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA em face de ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., também qualificada. Alega, 

em síntese, ser titular da UC nº 6/14074100, e que, em 13/09/2017, 

funcionários da requerida compareceram à sua residência e, sem que 

estivesse pressente, realizaram inspeção no medidor, constatando 

suposta irregularidade consistente em ligação invertida – intervenção de 

terceiro, o que culminou na emissão de fatura eventual no importe elevado 

de R$ 7.663,36 (sete mil, seiscentos e sessenta e três reais e trinta e seis 

centavos), com vencimento em 30/11/2017, referente a débito pretérito. 

Narra que, diante do insucesso na tentativa extrajudicial de cancelar a 

cobrança da fatura, teve seu nome negativado, o que lhe causou diversos 

prejuízos. Relatando irregularidade nas atitudes da requerida, postulou a 

autora antecipação de tutela para determinar que a requerida não 

suspendesse o fornecimento de energia elétrica à sua unidade 

consumidora, bem como procedesse como necessário para retirar a 

negativação existente, o que restou DEFERIDO no ID. 16192066. Pugna 

pela procedência dos pedidos iniciais para que seja declarada a 

inexistência do débito cobrado, bem como condenada a requerida ao 

pagamento da indenização por danos morais, sem prejuízo de custas 

processuais e honorários advocatícios. Com a inicial vieram documentos. 

Conciliação INFRUTÍFERA (ID. 17634768). Devidamente citada, a requerida 

apresentou Contestação no ID. 18041821, aduzindo, em suma, que a 

fatura emitida é legal, uma vez que teria sido calculada nos termos da 

legislação em vigor, tendo a agido no exercício regular de direito. Ainda 

teceu comentários acerca da inexistência do dano moral, pugnando ao fim 

pela improcedência dos pedidos descritos na inicial, juntando documentos. 

Em sede de impugnação (ID. 18384213), a autora rebateu as alegações da 

requerida e reiterou os pedidos iniciais. A parte autora pugnou pelo 

julgamento antecipado da lide (ID. 22340784) ao passo que a ré requereu 

a designação de audiência de instrução e julgamento (ID. 22049048). Era o 

que tinha a relatar. Fundamento e DECIDO. Registro que o julgamento 

antecipado da lide, in casu, não representa cerceamento de defesa ou 

violação ao princípio do contraditório, pois se verificam nos autos 

elementos de convicção suficientes para que a Sentença seja proferida, 

evitando-se que a causa tenha seu desfecho protraído. A respeito do 

tema, o sodalício Superior Tribunal de Justiça, orienta-nos: “Nos termos do 

art. 330, I, do CPC, é possível ao magistrado conhecer diretamente do 

pedido, proferindo sentença, quando a questão de mérito for unicamente 

de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de 

produzir prova em audiência.” (EDcl no REsp 815.567/RS, Rel. Ministro 

ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 

03/02/2015). (destaquei) “Inexiste cerceamento de defesa se os fatos 

alegados haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a 

designação de audiência” (STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo 

Ribeiro, DJU 4.12.89); “O julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC) 

não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução 

probatória, porquanto o instituto conspira a favor do princípio da 
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celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003); 

“Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente 

discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização 

de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a 

necessidade de não ofender o princípio basilar do pelo contraditório” 

(STRJ - 4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, não 

conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514). (negritei) Portanto, tendo em 

vista que a presente demanda já se encontra madura para decisão, 

podendo ser resolvida mediante o julgamento antecipado da lide, na forma 

do artigo 355, inciso I, do CPC, reputo desnecessário e indefiro o pleito de 

ID. 22049048, passando à sua análise. I – DA PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL A preliminar em comento 

não enseja maiores digressões em sua análise, ao passo que o feito 

tramita pelo rito comum ordinário, de modo que a INDEFIRO de plano. II – DO 

MÉRITO O cerne da controvérsia cinge-se a exigibilidade do débito de R$ 

7.663,36 (sete mil, seiscentos e sessenta e três reais e trinta e seis 

centavos), constante da fatura de ID. 12809337 – Pág. 16, referente ao 

consumo de energia elétrica apurado na unidade consumidora n.º 

6/140741-0. Verifica-se de Contestação apresentada, que a requerida 

alegou exigibilidade da fatura de energia elétrica por ela emitida, juntando 

os documentos de ID. 18041814 e ss. para a comprovação de suas 

alegações. Assim, o ônus da prova lhe foi atraído em razão do disposto no 

artigo 373, inciso II do CPC. Para sustentar a exigibilidade do débito da 

unidade consumidora em referência, a Concessionária aduz que, em 

13/08/2017, realizou vistoria no equipamento de medição de energia 

elétrica do imóvel em comento, ocasião em que detectara irregularidade na 

medição da unidade, que registrava o consumo energético a menor, 

lavrando-se, na oportunidade, Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI – 

nº 615739 (ID. 18041814). Narra a requerida que, após adotar o 

procedimento padrão, revisou o quantum energético não aferido no 

período de 03/2015 a 09/2017 (31 meses), conforme previsão expressa 

do artigo 129 e seguintes da Resolução 414/2010 – ANEEL, para fins de 

cobrança em fatura de energia, obtendo o débito de R$ 7.663,36 (sete mil, 

seiscentos e sessenta e três reais e trinta e seis centavos). Afirmou a 

Concessionária que, cumprindo estritamente as determinações das 

normas setoriais vigentes (Resolução n. 414/2010 da ANEEL), notificou a 

autora de todo o procedimento até então adotado por meio de Carta ao 

Cliente (ID. 18041816 – Pág. 1), bem como das conclusões obtidas, a fim 

de que garantisse o direito ao contraditório, o que tornaria a fatura de 

energia elétrica em comento legal e exigível, tendo agido no exercício 

regular do seu direito. Além disso, acostou aos autos demonstrativo de 

cálculo de recuperação de consumo (ID. 18041816 – Pág. 2) e diversas 

fotografias atestando a ocorrência de LIGACAO INVERTIDA POR 

INTERVENÇÃO DE TERCEIRO na UC de titularidade da autora, conforme ID. 

18041816. Diante destes elementos, tem-se que a requerida agiu 

amparada na Resolução nº. 414/2010/ANEEL, que autoriza a 

Concessionária de fornecimento de energia elétrica proceder com a 

apuração do consumo de energia com base na média dos 03 (três) 

maiores valores disponíveis de consumo mensal, no período de 12 (doze) 

meses, quando constatada irregularidade no medidor de consumo, como 

no presente caso. Sobre o tema, calha citar o entendimento pretoriano 

infra: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

ORDINÁRIA. CEEE-D. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. 1. Não há falar em carência de ação, haja vista que a 

formulação de reclamação pelo consumidor, na via administrativa, não 

impede à distribuidora de energia elétrica o ajuizamento de ação para 

cobrança do seu crédito. 2. Os elementos de prova juntados aos autos 

demonstram a efetiva existência de manipulação no medidor instalado na 

residência do demandado e o registro a menor da energia elétrica 

efetivamente utilizada. 3. A recuperação de consumo deve ser realizada a 

partir do levantamento de carga realizado, na forma do artigo 130, inciso III, 

da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL. 4. Mostra-se regular a 

cobrança do custo administrativo, no montante fixado no Anexo I da 

Resolução Homologatória n. 1058/2010 da ANEEL. 5. Ônus sucumbenciais 

redimensionados. AGRAVO RETIDO E APELAÇÃO DESPROVIDOS. 

(Apelação Cível Nº 70055509350, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Mário Crespo Brum, Julgado em 29/08/2013) 

(grifo nosso). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE EM EQUIPAMENTO 

MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. 1. É do usuário a 

responsabilidade pela energia consumida e não registrada. No caso 

concreto, a documentação carreada aos autos comprova a ocorrência de 

irregularidade no medidor e o faturamento a menor em relação ao consumo 

real. 2. Efetivamente, do histórico de consumo do autor, verifica-se que a 

energia elétrica consumida no período da apontada fraude discrepa do 

consumo medido nos meses em períodos anteriores e posteriores à 

irregularidade, legitimando o arbitramento do débito impugnado na ação. 

APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70052881224, Quarta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado 

em 29/05/2013) (Grifamos). Portanto, verifica-se do demonstrativo de 

cálculo de ID. 18041816 – Pág. 2, que fora aplicado o disposto no artigo 

130, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, levando em 

consideração a média aritmética dos 03 (três) maiores valores disponíveis 

de consumo mensal, no período de 12 (doze) meses, quando constatada 

irregularidade no medidor de consumo, não havendo, portanto, qualquer 

desconformidade na fatura de energia elétrica emitida pela requerida, uma 

vez que respeitada a norma vigente sobre o tema, do que se retira que 

não há que se falar em declaração de inexistência do débito em debate. 

Vejamos o que dispõe o artigo 130, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da 

ANEEL, in verbis: “Art. 130. Comprovado o procedimento irregular, para 

proceder à recuperação da receita, a distribuidora deve apurar as 

diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados 

por meio de um dos critérios descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de 

forma sucessiva, sem prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170. (...) III – 

utilização da média dos 03 (três) maiores valores disponíveis de consumo 

mensal de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda 

de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) 

ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da 

irregularidade”. (destacamos) Por fim, com relação ao pedido de 

indenização por danos morais, não tendo a autora comprovado a 

irregularidade/ilegalidade da cobrança constante da fatura em litígio, assim 

como efetiva suspensão do fornecimento de energia ou mesmo a inclusão 

indevida do seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, a improcedência 

deste pedido é medida que se impõe, até porque não restou evidenciada 

no feito que tenha havido prejuízo de tal estirpe. III - DISPOSITIVO Diante do 

exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição 

inicial, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

para o fim de declarar lícita e exigível o valor referente à relação jurídica 

debatida, cobrado na fatura acostada aos autos, tornando sem efeito a 

decisão de ID. 16192066. Ante a sucumbência da autora, CONDENO-A ao 

pagamento das custas/despesas processuais e de honorários 

advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da 

causa, com espeque no artigo 85, §2º, do CPC, verbas cuja exigibilidade 

fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que beneficiária da 

AJG. Preclusas as vias recursais, arquive-se o presente feito, mediante 

as cautelas de estilo. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO

3ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002757-31.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLEBER PESCADOR (REU)

EBRIELA DAIANA ALBERTI (REU)

K & A COMERCIO DE RADIADORES PARA VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA - ME (REU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA PROVIDENCIAR A DISTRIBUIÇÃO 

DA CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA, E COMPROVAÇÃO NOS AUTOS, NO 

PRAZO LEGAL

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006042-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA OAB - SP27141 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DE MELO CORREIA (EXECUTADO)

HILARIO JOSE MOLINA (EXECUTADO)

ALESSANDRA DE ANDRADE SANTOS MOLINA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKELINE DE SOUSA E SILVA OAB - MT21104/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA PROVIDENCIAR A DISTRIBUIÇÃO 

DAS CARTAS PRECATÓRIAS EXPEDIDAS, E COMPROVAÇÃO NOS 

AUTOS, NO PRAZO LEGAL

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002074-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA DOS REIS VENDRAMIN (AUTOR(A))

VILMAR VENDRAMIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOZART VILELA ANDRADE JUNIOR OAB - MS17191 (ADVOGADO(A))

MOZART VILELA ANDRADE OAB - MS4737-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS CENTAURO CONFECCOES LTDA - ME (REU)

A RIGO FABRIS & CIA LTDA - ME (REU)

ALEXANDRE FABRIS PAGNONCELLI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO NASCIMENTO LIMA OAB - MS12486 (ADVOGADO(A))

THAIS MUNHOZ NUNES LOURENCO OAB - MS19974 (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS ROSSI DE MELO OAB - MS23412 (ADVOGADO(A))

VLADIMIR ROSSI LOURENCO OAB - MS3674 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA E DA PARTE REQUERIDA PARA 

PROVIDENCIAR A DISTRIBUIÇÃO DAS CARTAS PRECATÓRIAS 

EXPEDIDAS, ID. 30166320 E ID. 30247648, RESPECTIVAMENTE, E 

COMPROVAÇÃO NOS AUTOS, NO PRAZO LEGAL

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002433-41.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PAIVA DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOS ANJOS CONSTRUTORA EIRELI - ME (REU)

SUANE CONCEICAO SALES DOS ANJOS (REU)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça, bem como providenciar o andamento do feito, no 

prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001575-44.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOARES BERTHOLDO (REU)

JOARES BERTHOLDO - ME (REU)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça, bem como providenciar o andamento do feito, no 

prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013261-96.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LIVILANIA DELFINO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER OAB - MT23895/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEGITIMA DEFESA FRANCHISING LTDA - EPP (REU)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça, bem como providenciar o andamento do feito, no 

prazo legal.

Intimação 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))

Outros Interessados:

FERNANDO ROBERTO DIAS OAB - MT0014574A (ADVOGADO(A))

WAGNER NASCIMENTO SOUZA GREGORIO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Código Processo nº. 1005609-96.2016.8.11.0003 Vistos etc. 1.0 – Intime o 

autor para manifestar sobre o depósito efetuado, constante no Id. 

28436337, no prazo de 05 (cinco) dias. 2.0 - Analisando os autos, 

observa-se no petitório de Id. 20588050, formulado por Wagner 

Nascimento Souza Gregório e Witor do Nascimento de Souza Gregório 

(menor), a informação de que estes são herdeiros do falecido Nélio de 

Souza Gregório, que por sua vez era herdeiro da de cujus Djanira Alexio 

de Souza. Dessa forma, intime-os para que tragam aos autos documento 

de identificação no prazo de 05 (cinco) dias. 3.0 – Vindos aos autos a 

documentação, dê-se vista ao representante do Ministério Público. 

Rondonópolis MT, 03 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002184-56.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO ALVES BENJAMIM (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça, bem como providenciar o andamento do feito, no 

prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001092-48.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIDELSINA MOREIRA SOUZA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça, bem como providenciar o andamento do feito, no 

prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004031-64.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA VALE DA SERRA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA OAB - MT0018599A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA XAVIER DOS SANTOS (EXECUTADO)

ANDREIA PAULA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

MT TRUCK MECANICA LTDA - ME (EXECUTADO)
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Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça, bem como providenciar o andamento do feito, no 

prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003685-45.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN DE MEIRA MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO OAB - MT16660/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GESTEFFANY MURIEL DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça, bem como providenciar o andamento do feito, no 

prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003807-29.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDY SOUSA FRANCO - ME (REU)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça, bem como providenciar o andamento do feito, no 

prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012989-05.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLY SALLES FOGACA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FIGUEIREDO MARQUES OAB - MT0013772A (ADVOGADO(A))

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

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

MT FERREIRA REPRESENTACOES EIRELI - ME (REU)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça, bem como providenciar o andamento do feito, no 

prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002890-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESPÓLIO DE RAMIRO ALVES DE SOUZA (EXEQUENTE)

LUCILEIDE OLIVEIRA BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA EMANUELE MULLER OAB - MT0017812A (ADVOGADO(A))

JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT7043-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR DE SOUZA SANTOS (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça, bem como providenciar o andamento do feito, no 

prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011165-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR GABRIEL CAMPELO OLIVEIRA (EXECUTADO)

WILTON OLIVERA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça, bem como providenciar o andamento do feito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005695-67.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON LEOPOLDO NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIDIANY SILVA NUNES OAB - MT0019877A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte executada, na pessoa de seu patrono constituído, para 

ciência da decisão ID nº. (...) e pagamento do débito, no valor de R$ 

54.736,48 (cinquenta e três mil e setecentos e trinta e seis reais e 

quarenta e oito centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena da 

incidência da multa de 10% (dez por cento) e os honorários advocatícios 

de 10% (dez por cento), nos termos dos artigos 513, §2º, I e 523, §1º, do 

CPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000030-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO MAGALHAES FERRARI OAB - MT13985/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE RAQUEL WEISS WOLTMANN (EXECUTADO)

GILDOMAR BUDKE (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA CIÊNCIA 

DA DEVOLUÇÃO DA MISSIVA PELO JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - ID. 30370547 - no prazo legal, 

requerendo o que entender de direito.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001375-37.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

ALUVITRAL ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS EIRELI - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para que o edital de citação, id. 30370899, seja 

publicado em jornal local de grande circulação, pelo menos duas vezes, 

em prazo não superior a 10 (dez) dias. Caberá ao demandante comprovar 

nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, o cumprimento desta decisão sob 

pena de extinção.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005197-34.2017.8.11.0003

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:

MARIO JORGE BUCATER (EXECUTADO)
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Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar 

o(a) advogado(a) da Parte Autora para determinar que o edital, id. 

30369250, seja publicado em jornal local de grande circulação, pelo menos 

duas vezes, em prazo não superior a 10 (dez) dias. Caberá a credora 

comprovar nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, o cumprimento desta 

decisão sob pena de extinção.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004345-39.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

YPE MOVEIS E DECORACOES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSTON ANDRE GEIER OAB - MT18805/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODIRLEI OLIVEIRA COELHO (REU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, 

SOB PENA DE EXTINÇÃO.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004132-33.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCENAL MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSTON ANDRE GEIER OAB - MT18805/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDILIO DA SILVA 45947503115 (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, 

SOB PENA DE EXTINÇÃO.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1005399-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA CASTRO DOS SANTOS PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - MT19105/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

LYVIA MARA CAMPISTA WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, 

SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002647-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. MACHADO ROCHA EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - MT19105/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR LIMA DE MELO - ME (EXECUTADO)

ADRIELE DINA DO NASCIMENTO MUNIZ (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, 

SOB PENA DE EXTINÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003272-03.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OELTON ROBERTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON FERRAZ (REU)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA 

CIÊNCIA DA DEVOLUÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA ID. 30374677 e 

30374679, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO, NO PRAZO 

LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013578-60.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LEUNICE RODRIGUES DE SOUSA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, 

SOB PENA DE EXTINÇÃO.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1007379-90.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ETIENE FRANCISCA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA REQUERENTE PARA CIÊNCIA DA 

CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO ID 28163049, BEM COMO PROMOVER 

O ANDAMENTO DO FEITO, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO, 

NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003592-48.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUZIA DA CRUZ RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOEL MARCOS GARCIA OAB - MT23548/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO MASSUIA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1003592-48.2020.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em 

vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais. Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no 

artigo 231, do CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 
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Rondonópolis-MT, 16 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004075-78.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA CLARA QUINTANA (REQUERENTE)

MARIA DO CARMO ORTOLAN SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA CLARA QUINTANA OAB - MT12353/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TVLX VIAGENS E TURISMO S/A (REQUERIDO)

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1004075-78.2020.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em 

vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais. Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no 

artigo 231, do CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 16 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002125-34.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEY DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N C BRASIL LTDA. (REU)

LOJAS AMERICANAS S.A. (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1002125-34.2020.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em 

vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais. Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no 

artigo 231, do CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 16 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003178-50.2020.8.11.0003

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:

MARILZA DE SOUZA RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1003178-50.2020.8.11.0003 Vistos etc. Observa-se 

dos autos que não restou comprada a mora. Intimado para comprovar a 

mora, o autor quedou – se inerte. A Súmula nº 72, do STJ, prevê que “A 

comprovação da Mora é imprescindível a busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente”. Assim, para evitar a extinção prematura dos 

autos, intime o requerente, uma vez mais, para comprovar a mora, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Rondonópolis-MT, 16 de 

março de 2020. MILENE APARECIDA PERERIA BELTRAMINI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003747-51.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBR TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1003747-51.2020.8.11.0003 Vistos etc. Sobre a 

petição e documentos constante no Id. 2988100, manifeste o autor no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 218, §1º, do CPC). Intime. Rondonópolis-MT, 

16 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004977-36.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO LIMA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ NAZÁRIO BAPTISTELLA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MELISSA AREND DAS NEVES OAB - SC32693 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GRACIELLE LIMA DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

ROZIENE GUARINELLI DA SILVA (TESTEMUNHA)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA CIÊNCIA DA DESIGNAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA PELO JUÍZO DEPRECADO - DIA 29.04.2020 ÀS 09H00 - JUÍZO 

DA SEXTA VARA CÍVEL DE SANTARÉM-PA.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1002209-35.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO J. BENEZ - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT8872-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANE PEDROSO DE OLIVEIRA MEDEIROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1002209-35.2020.8.11.0003 Vistos etc. O requerente 

foi intimado a proceder o recolhimento das custas judicias, no entanto 

pleiteia pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Dessa forma, determino que o demandante traga aos autos cópia de suas 

três últimas declarações do imposto de renda, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Após, 

voltem-me conclusos. Rondonópolis-MT, 16 de março de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003161-82.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA BRAGA DE OLIVEIRA 97213454153 (REQUERIDO)

ETELVINO ANDRADES DE SOUZA (REQUERIDO)

SILVIA BRAGA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça,id 25617309, bem como providenciar o andamento do 

feito, no prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006084-81.2018.8.11.0003

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:

MARCELO SCALEZ (EXECUTADO)

SCALEZ - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça, ID 27366131, bem como providenciar o andamento do 

feito, no prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006365-37.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

R R INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES BALANCEADAS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar 

o(a) advogado(a) da Parte Autora para manifestar acerca da certidão do 

oficial id de justiça ID 26687444, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido 

este prazo, fica desde já intimado da devolução da carta precatória.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005695-96.2018.8.11.0003

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:

RAFAEL XAVIER DA COSTA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE 

PARA CIÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA ID - 30376930 / 

30376932, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO, NO PRAZO 

LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008403-85.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DA SILVA GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LILIAN AMADO TEIXEIRA MARTINS - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS OAB - MT0014525A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte executada, na pessoa de seu patrono constituído, para 

ciência da decisão ID nº. 27999210 e pagamento do débito, no valor de R$ 

6.691,03, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena da incidência da multa 

de 10% (dez por cento) e os honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento), nos termos dos artigos 513, §2º, I e 523, §1º, do CPC.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 354739 Nr: 9752-34.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELMIRO DE ALMEIDA LUCIANO E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EUCLIDES MOSSELIN GARCIA, 

LEILA GARCIA

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

- OAB:MT 6358-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 Código nº 354739

Vistos etc.

1.0 - DA MANIFESTAÇÃO DO EXECUTADO

Sobre a manifestação do executado à fls. 381, diga a credora, prazo de 

10 (dez) dias.

2.0 - DA SUSPENSÃO DA HASTA PÚBLICA

A credora comparece aos autos e pugna pela suspensão da hasta pública 

designada para o dia 18/03/2020, ao argumento de existência de diferença 

nos limites e confrontações do imóvel constritado.

Considerando os argumentos expostos pela credora à fls. 386, defiro o 

pedido de suspensão da hasta pública, designada para o dia 18/03/2020.

Intime a srª Leiloeira para quantificar os gastos tidos para a realização da 

praça, os quais serão ressarcidos pela exequente.

Lado outro, a credora requer a penhora no rosto dos autos da ação da 

ação de inventário que tramita perante o Juízo da Vara Única da Comarca 

de Pedra Preta/MT, código 44942, em razão da existência de crédito a 

favor do executado.

Sobre a penhora no rosto dos autos dispõe o art. 860 do CPC:

"Art. 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que 

sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e 

na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos 

bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado."

Assim, considerando, prima facie, a existência de crédito a favor do 

devedor, defiro o pedido de penhora, na forma requerida à fls. 386.

Expeça mandado para a penhora a ser cumprido no rosto dos autos do 

processo em trâmite perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra 

Preta/MT, código nº 44942, no valor informado à fls. 386-verso.

Após, intime o devedor na pessoa do advogado constituído nos presentes 

autos.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

 Rondonópolis-MT, 13 de março de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38221 Nr: 208-37.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO JOAO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO MEDEIROS NETO

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

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SÉRGIO LUIZ PESCE, 

para devolução dos autos nº 208-37.1996.811.0003, Protocolo 38221, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005197-34.2017.8.11.0003

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:

MARIO JORGE BUCATER (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 3ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO 

RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 EDITAL DE 

CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

PROCESSO n. 1005197-34.2017.8.11.0003 Valor da causa: R$ 46.891,48 

ESPÉCIE: [Contratos Bancários]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159) POLO ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO POLO PASSIVO: Nome: 

MARIO JORGE BUCATER FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, 

dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição 

inicial, para, no prazo de 3 (três) dias, contado da citação, efetuar o 

pagamento da dívida (art. 829, caput, do CPC/2015), sob pena de 

PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o 

pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários 

advocatícios (art. 831,CPC/2015), 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 DECISÃO: id.25471556 VALOR TOTAL DO DÉBITO: R$ 

46.891,48, acrescido das custas judiciais e dos honorários advocatícios 

(10% para pronto pagamento) ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

executado/devedor, independentemente de penhora, depósito ou caução, 

poderá se opor à execução por meio de embargos, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 914 e 915, CPC/2015), contado do término do prazo 

deste edital (art. 915 § 2º CPC/2015); 2) No mesmo prazo, reconhecendo o 

crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) 

deste valor, acrescido de custas e honorários de advogado, poderá o 

devedor requerer o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês 

(art. 916, CPC/2015); 3) No caso de integral pagamento da dívida no prazo 

estipulado (3 dias), o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela 

metade (art. 827, § 1º, CPC/2015); 4) Antes de adjudicados ou alienados 

os bens, o executado pode, a todo tempo, remir a execução, pagando ou 

consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, 

custas e honorários advocatícios (art. 826, CPC/2015). Eu, THAYSA 

MONTEIRO DAMASCENO, digitei. RONDONÓPOLIS, 16 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001375-37.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

ALUVITRAL ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS EIRELI - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 3ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO 

RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 EDITAL DE 

CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

PROCESSO n. 1001375-37.2017.8.11.0003 Valor da causa: R$ 30.000,00 

ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Antecipação de Tutela / Tutela 

Específica]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

BRADESCO Nome: ALUVITRAL ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS 

EIRELI - ME PESSOA A SER CITADA: ALUVITRAL ESQUADRIAS DE 

ALUMINIO E VIDROS EIRELI - ME FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO 

POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. 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, THAYSA MONTEIRO DAMASCENO, digitei. RONDONÓPOLIS, 16 

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, 
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acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o 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-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1002847-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - Rondonópolis 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JK DEPOSITO E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 3ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO 

RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 EDITAL DE 

CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

PROCESSO n. 1002847-39.2018.8.11.0003 Valor da causa: R$ 23.300,24 

ESPÉCIE: [Revogação/Concessão de Licença Ambiental]->AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA CÍVEL (65) POLO ATIVO: Nome: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - Rondonópolis POLO PASSIVO: Nome: JK 

DEPOSITO E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME FINALIDADE: EFETUAR 

A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. 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). Eu, THAYSA MONTEIRO 

DAMASCENO, digitei. RONDONÓPOLIS, 16 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004956-94.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA DA SILVA BORSANELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

KEITE MARA ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

MARLI ALVES (EXECUTADO)

ALESSANDRE RICHELLYY WAINBERG PACIFICO DE ARAUJO 

(EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 3ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO 

RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 EDITAL DE 

CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

PROCESSO n. 1004956-94.2016.8.11.0003 Valor da causa: R$ 8.243,85 

ESPÉCIE: [Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: ROBERTA DA SILVA 

BORSANELLI POLO PASSIVO: Nome: ALESSANDRE RICHELLYY 

WAINBERG PACIFICO DE ARAUJO Nome: MARLI ALVES FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial, para, no prazo de 3 (três) 

dias, contado da citação, efetuar o pagamento da dívida (art. 829, caput, 

do CPC/2015), sob pena de PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das 

custas e dos honorários advocatícios (art. 831,CPC/2015), 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 DECISÃO: id. 26127143 VALOR TOTAL 

DO DÉBITO: R$ 8.243,85, acrescido das custas judiciais e dos honorários 

advocatícios (10% para pronto pagamento) ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O executado/devedor, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, poderá se opor à execução por meio de embargos, no prazo de 

15 (quinze) dias (art. 914 e 915, CPC/2015), contado do término do prazo 

deste edital (art. 915 § 2º CPC/2015); 2) No mesmo prazo, reconhecendo o 

crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) 

deste valor, acrescido de custas e honorários de advogado, poderá o 

devedor requerer o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês 

(art. 916, CPC/2015); 3) No caso de integral pagamento da dívida no prazo 

estipulado (3 dias), o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela 

metade (art. 827, § 1º, CPC/2015); 4) Antes de adjudicados ou alienados 

os bens, o executado pode, a todo tempo, remir a execução, pagando ou 

consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, 

custas e honorários advocatícios (art. 826, CPC/2015);). Eu, THAYSA 

MONTEIRO DAMASCENO, digitei. RONDONÓPOLIS, 16 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 
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na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003045-47.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VARELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARONITA FRANCISCA DA SILVA (REU)

MANOEL PEREIRA LEITE (REU)

VIDRACARIA CASTALDELLI LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 3ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO 

RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 EDITAL DE 

INTIMAÇÃO Prazo do Edital:20 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

PROCESSO n. 1003045-47.2016.8.11.0003 Valor da causa: R$ 2.451,82 

ESPÉCIE: [Cheque, Inadimplemento]->MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: Nome: 

VARELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME POLO 

PASSIVO: Nome: MARONITA FRANCISCA DA SILVA FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao cumprimento da obrigação exigida 

pela parte autora consistente no valor de R$ 2.451,82 e dos honorários 

advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa. No 

mesmo prazo, poderá o requerido(a) interpor embargos, que se 

processarão nos mesmos autos, independentemente de penhora, e 

suspenderão a eficácia do mandado monitório, 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. DECISÃO: id. 26263695/9345926 ADVERTÊNCIAS 

À PARTE: 1. O prazo é contado do término do prazo deste edital. 2. 

Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos (art.701, § 2º, do CPC). 3. 

Os embargos deverão ser assinados 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). 5. Efetuando o pagamento no prazo indicado, ficará o polo passivo 

isento das custas processuais. (art. 701, §1º, CPC). Eu, THAYSA 

MONTEIRO DAMASCENO, digitei. RONDONÓPOLIS, 16 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002477-31.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CELSINA PEREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1002477-31.2016.8.11.0003) Vistos etc. Compulsando 

detidamente o processo em questão, vislumbro que fora juntado o laudo 

pericial nos autos, contudo a parte autora mostrou-se irresignada com o 

parecer técnico apresentado, assim diante das questões levantadas pela 

consumidora ao crivo da perícia e ante a observância do devido processo 

legal, intime o referido perito presente no feito para, no prazo de 10 (dez) 

dias, se manifestar sobre a petição da requerente (Id. 18706116). Vindo a 

manifestação, dê-se vista as partes. Intima. Cumpra. Rondonópolis – MT, 

16 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003395-93.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. MUNIZ DE CARVALHO & CIA LTDA - EPP (REU)

JANAINA MUNIZ DE CARVALHO (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1003395-93.2020.8.11.0003 Vistos etc. BANCO DO 

BRASIL S/A, devidamente qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO 

MONITÓRIA em face de J. MUNIZ DE CARVALHO & CIA LTDA – EPP E 

JANAINA MUNIZ DE CARVALHO também qualificados no processo, 

visando receber débito resultante de títulos sem força executiva. Juntou o 

título e requer a citação da requerida para pagamento ou oferecimento de 

embargos. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

EXAMINADOS. DECIDO. O pedido preenche os requisitos legais exigidos 

pelo artigo 700 do Novel CPC. Os documentos trazidos aos autos são 

títulos que não possui força executiva, emitidos pelo réu. O débito restou 

inequivocamente demonstrado. Os títulos não possuem as características 

de um título de crédito hábil para instruir o pedido de execução. É o que 

esclarece Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, 

in “Novo Curso de Processo Civil”, 2ª edição, RT, pág. 232: In verbis O 

artigo 700 do NCPC, afirma que para ajuizar a ação monitória, é necessário 

que a parte possua nova escrita da obrigação, sem eficácia de título 

executivo. Obviamente, quem tem título executivo judicial não teria o menor 

interesse de valer-se de uma ação monitória para chegar ao mesmo tipo 

de título. Diante do exposto, defiro o pedido do autor. Expeça mandado 
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monitório cientificando o requerido para pagamento do débito em 15 

(quinze) dias, bem como dos honorários advocatícios que fixo em 5% 

sobre o valor da causa, conforme determina o art. 701, ‘caput’, do NCPC. 

Cite-o para, querendo, neste mesmo prazo oferecer embargos, 

independentemente de prévia segurança do Juízo, para discussão da 

dívida. O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir 

o mandado no prazo (art. 701, § 1º, do NCPC). Cientifique-o, ainda, que 

caso alegue que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á 

declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando o 

demonstrativo de débito atualizado da dívida, conforme determina o § 2º, 

do art. 702, do CPC. Sendo apresentado embargos, intime-o o autor para 

responde-lo no prazo de 15 (quinze) dias . P.I. Rondonópolis – MT, 16 de 

março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002425-93.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA ALMEIDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MOURA OAB - MT24776-O (ADVOGADO(A))

LOISE FLAVIA DE ALMEIDA SCHIO OAB - MT24699/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1002425-93.2020.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em 

vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais. Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no 

artigo 231, do CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 16 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002105-43.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W M RIBEIRO DOS SANTOS & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

VANESSA DA SILVA GOMES RIBEIRO (EXECUTADO)

WAGNER MIGUEL RIBEIRO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1002105-43.2020.8.11.00003 Vistos etc. I - Cite o 

executado para pagamento do débito, no prazo de 03 (três) dias. II - Fixo 

os honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito. No caso de pagamento integral da dívida, os honorários 

serão reduzidos pela metade. Havendo o prosseguimento do feito, os 

mesmos poderão ser elevados ao importe de 20% (vinte por cento), 

quando rejeitados os embargos à execução ou ao final da execução 

levando em consideração o trabalho realizado pelo advogado do 

exequente (art. 827, §§ 1º e 2º, do CPC). III - Não formalizado o pagamento 

do débito e não havendo nomeação de bens no prazo de 03 (três) dias, 

proceda a penhora e avaliação de bens, tantos quantos bastem para o 

pagamento do valor principal atualizado, dos juros, das custas e dos 

honorários advocatícios. IV – Se o devedor não for encontrado no 

momento da diligência, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, devendo o Sr. Meirinho procurá-lo nos 10 (dez) dias 

seguintes, por duas vezes distintas e havendo suspeita de ocultação, 

deverá realizar a citação com hora certa (art. 830,do CPC). V – 

Formalizada a constrição judicial, caso o executado não esteja presente 

no momento do ato, intime-o por meio de seu patrono constituído e não 

havendo nomeado advogado, pessoalmente, que deverá ser realizada, 

preferencialmente, por via postal (art. 841, §§ 1º e 2º, do CPC). Havendo a 

penhora de imóveis, intime o cônjuge do executado, se casado for. VI – 

Cientifique o devedor que, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da juntada do ato citatório (art. 915, CPC). VII – 

Caso o executado reconheça o crédito do exequente, poderá efetuar o 

parcelamento do débito, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do 

valor da execução, acrescido das custas e dos honorários advocatícios, 

pagando o saldo restante em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, do 

CPC). Após a formalização do depósito, dê-se vista ao credor. VIII 

–Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 16 de março de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002119-27.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO J. BENEZ - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT8872-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO CARMO DE MEDEIROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1002119-27.2020.8.11.0003 Vistos etc. O exequente 

foi intimado para comprovar o recolhimento das custas judiciais, no 

entanto pleiteia pela concessão do benefício da assistência judiciária 

gratuita (Id. 29340025). Dessa forma, determino que o demandante traga 

aos autos cópia de suas três últimas declarações do imposto de renda, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de justiça 

gratuita. Após, voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 16 

de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001886-30.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON BENEDITO RONDON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO INDIO SOUZA OAB - MT0018820E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SOARES SAMPAIO (EXECUTADO)

INDUSTRIA DE MOVEIS SANSAO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1001886-30.2020.8.11.0003 Vistos etc. I - Defiro o 

pedido de assistência judiciária gratuita. II - Cite o executado para 

pagamento do débito, no prazo de 03 (três) dias. III - Fixo os honorários 

advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. 

No caso de pagamento integral da dívida, os honorários serão reduzidos 

pela metade. Havendo o prosseguimento do feito, os mesmos poderão ser 

elevados ao importe de 20% (vinte por cento), quando rejeitados os 

embargos à execução ou ao final da execução levando em consideração 

o trabalho realizado pelo advogado do exequente (art. 827, §§ 1º e 2º, do 
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CPC). IV - Não formalizado o pagamento do débito e não havendo 

nomeação de bens no prazo de 03 (três) dias, proceda a penhora e 

avaliação de bens, tantos quantos bastem para o pagamento do valor 

principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. 

V – Se o devedor não for encontrado no momento da diligência, 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

devendo o Sr. Meirinho procurá-lo nos 10 (dez) dias seguintes, por duas 

vezes distintas e havendo suspeita de ocultação, deverá realizar a 

citação com hora certa (art. 830,do CPC). VI – Formalizada a constrição 

judicial, caso o executado não esteja presente no momento do ato, intime-o 

por meio de seu patrono constituído e não havendo nomeado advogado, 

pessoalmente, que deverá ser realizada, preferencialmente, por via postal 

(art. 841, §§ 1º e 2º, do CPC). Havendo a penhora de imóveis, intime o 

cônjuge do executado, se casado for. VII – Cientifique o devedor que, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá opor-se à 

execução por meio de embargos no prazo de 15 (quinze) dias, contados 

da juntada do ato citatório (art. 915, CPC). VIII – Caso o executado 

reconheça o crédito do exequente, poderá efetuar o parcelamento do 

débito, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da 

execução, acrescido das custas e dos honorários advocatícios, pagando 

o saldo restante em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, do CPC). 

Após a formalização do depósito, dê-se vista ao credor. IX –Expeça o 

necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 16 de março de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001522-58.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMIN GERALDO DE ALMEIDA CURI MUSSI (ESPÓLIO)

JAMIL ANTONIO PEDROSO CURY MUSSI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1001522-58.2020.8.11.0003 Vistos etc. Cite a 

executada para pagamento do débito descrito no item “a” da inicial, no 

prazo de 03 (três) dias. Não formalizado o pagamento do débito e não 

havendo nomeação de bens no prazo de 03 (três) dias, proceda a 

penhora e avaliação de tantos quantos bens bastem para o pagamento do 

valor principal atualizado, dos juros e das custas. Se o devedor não for 

encontrado no momento da diligência, arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, devendo o Sr. Meirinho procurá-lo nos 

10 (dez) dias seguintes, por duas vezes distintas e havendo suspeita de 

ocultação, deverá realizar a citação com hora certa (art. 830,do CPC). 

Formalizada a constrição judicial, caso a executado não esteja presente 

no momento do ato, intime-o por meio de seu patrono constituído e não 

havendo nomeado advogado, pessoalmente, que deverá ser realizada, 

preferencialmente, por via postal (art. 841, §§ 1º e 2º, do CPC). Havendo a 

penhora de imóveis, intime o cônjuge do executado, se casado for. 

Cientifique a devedora que, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da juntada do ato citatório (art. 915, CPC). Caso 

a executada reconheça o crédito do exequente, poderá efetuar o 

parcelamento do débito, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do 

valor da execução, acrescido das custas e dos honorários advocatícios, 

pagando o saldo restante em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, do 

CPC). Após a formalização do depósito, dê-se vista ao credor. Expeça o 

necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis - MT, 16 de março de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001560-70.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE SILVEIRA DA COSTA MORAES (INVENTARIANTE)

NELSON OLIVEIRA DA COSTA (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (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

 

Código Processo nº. 1001560-70.2020.8.11.0003 Vistos etc. Ante a 

manifestação do requerente constante no ID nº. 30378602, comunicando 

novamente que a concessionária de energia não promoveu o 

restabelecimento do fornecimento da energia elétrica da Unidade 

Consumidora nº. 6/1132938-0, na data 12/03/2020, mesmo estando a 

requerida devidamente intimada da decisão judicial proferida no ID nº. 

30210706, determino o restabelecimento da energia elétrica da Unidade 

Consumidora nº. 6/1132938-0, no prazo de 02 (duas) horas. Para o caso 

de descumprimento da determinação acima, mantenho a multa diária fixada 

no na decisão de ID nº., 30210706, no montante de R$ 500,00 (quinhentos 

reais). Expeça mandado de intimação, para cumprimento da presente 

decisão, a ser realizada pelo Oficial de Justiça Plantonista. Por fim, 

certifique a Sra. Gestora o decurso do prazo para a apresentação da 

contestação. Rondonópolis-MT, 16 de março de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUIZA DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001836-09.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NACIONAL BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA OAB - MT0017783A 

(ADVOGADO(A))

ANDREIA MESQUITA DA SILVA OAB - MT15209/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1001836-09.2017.8.11.0003 Ação Declaratória de Inexistência 

de Débitos c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais 

Requerente: Nacional Borrachas e Ferramentas Ltda Requerida: Oi S/A 

Vistos etc. NACIONAL BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA, qualificada 

nos autos, ingressou com AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS contra OI S/A, também qualificada no processo, visando obter 

declaração de inexistência de dívida e ressarcimento pelos danos 

sofridos, em razão da cobrança indevida e do apontamento negativo do 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. A autora afirma que há mais 

de 20 anos exerce atividade comercial nesta cidade, sendo que mantinha 

com a ré contrato referente à linha telefônica sob o número (66) 

3439-3200. Aduz que no mês de maio de 2015, a sede da empresa mudou 

de endereço e, via de consequência, solicitou a transferência da linha 

telefônica para o novo endereço. Afirma que fez o possível para manter o 

numero de telefone devido o mesmo ser largamente utilizado por seus 

clientes, mas a ré nunca efetuou a transferência solicitada, mas continuou 

emitindo faturas mensais referente à linha telefônica, objeto da lide. Que 

mesmo após a desativação da linha telefônica a autora continuou 

recebendo faturas referente a valor de franquia e internet, embora a ré 

não tenha cumprido com a promessa de transferência do numero para o 

novo endereço. Que após meses de atraso na transferência da linha, e 

não usufruindo dos serviços da ré, a autora pagou de pagar as faturas 

geradas e teve seu nome negativado. Argui que efetuou reclamações 

junto a demandada, porém não obteve êxito. Sustenta ausência de justo 

motivo para a cobrança do débito, eis que inexistente; e a dimensão do 

dano sofrido. Requer a restituição dos valores pagos indevidamente e a 

procedência da reparação indenizatória. Juntou documentos. O pedido de 

antecipação de tutela foi indeferido (Id. 5771981). A requerida apresentou 

defesa sob o Id. 12213943. Argui em preliminar, inépcia da inicial por 

ausência de documentos que comprovem os danos alegados. Sustenta a 

existência de relação jurídica entre as partes. Diz que os procedimentos 

adotados estão isentos de ilicitude, uma vez que a negativação se deu por 

inadimplemento da autora. Em longas razões, assevera a inexistência do 

dano, porquanto não praticou ato ilícito. Requer a improcedência do pleito 

inicial. Juntou documentos. Tréplica apresentada sob o Id. 14486043. 
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Tentada a conciliação entre as partes, esta restou infrutífera. Vieram-me 

os autos conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o 

processo no estado em que se encontra. Conheço diretamente do pedido 

uma vez que a questão é unicamente de direito e prescinde da produção 

de outras provas, nos termos do artigo 355, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Ademais, o entendimento jurisprudencial uníssono neste 

sentido: "Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da 

causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder" (STJ, 4ª T., 

REsp 2.832-RJ, rel.. Min. Sálvio de Figueiredo). "Nosso Direito Processual 

autoriza o julgamento antecipado da lide, quando não houver necessidade 

de prova - vale dizer - quando já se encontrarem nos autos todos os 

elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia" (STJ, 

REsp. 38.931-3). Moacir Amaral Santos (Primeiras Linhas de Direito 

Processual Civil, 15. ed., Saraiva: São Paulo, v. 2, 1993) nos ensina que "a 

prova tem por finalidade convencer o juiz quanto à existência ou 

inexistência dos fatos sobre que versa a lide". "A necessidade da 

produção de prova em audiência há de ficar evidenciada para que o 

julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa. A 

antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente 

líquidos para embasar o convencimento do magistrado" (RTJ 115/789). 

Impende destacar, ainda, que a produção probatória, conquanto seja uma 

garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não 

elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, se 

transforme o processo em infindáveis diligências inúteis. A alegação da 

requerida de inépcia da inicial é totalmente insubsistente, vez que da 

leitura da peça vestibular resta claro o objetivo perseguido pela autora, 

cujo objeto restou amplamente impugnado desde a contestação, sendo 

que o pedido da requerente encontra guarida no ordenamento jurídico 

pátrio. Ademais, é ponto incontroverso a ocorrência de vínculo contratual 

entre as partes, restando clarividente nos autos a responsabilidade da ré, 

em caso de suposto prejuízo causado à demandante. Se há discussão 

sobre a existência de danos, obviamente é o autor parte legítima para 

figurar no pólo ativo da demanda e, ainda, possui legítimo interesse em 

propor a demanda judicial objetivando o devido ressarcimento. Nesse 

sentido: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.08.955638-5/001 - AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - AGRAVO RETIDO - 

RETRATAÇÃO - PERDA DO OBJETO - CARÊNCIA DE AÇÃO - INOVAÇÃO 

RECURSAL - INÉPCIA DA INICIAL - INOCORRÊNCIA - DECISÃO EXTRA 

PETITA - VÍCIO NÃO CONSTATADO - PRELIMINARES AFASTADAS - 

MORTE DE PASSAGEIRO - CULPA INCONTROVERSA - DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS - FIXAÇÃO VALOR - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL 

DE INCIDÊNCIA (SÚMULA 54/ STJ) - PENSÃO MENSAL - AUSENCIA DE 

PROVA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA -DENUNCIAÇÃO DA LIDE - 

CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA SEGURADORA - POSSIBILIDADE - ÔNUS 

DE SUCUMBÊNCIA DA LIDE SECUNDÁRIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. - 

Não deve ser conhecido o agravo retido cujo decisum agravado foi 

reformado em sede de juízo de retratação, dada a manifesta perda do 

objeto. - Alegando a apelante matéria não suscitada nem debatida na 

instância primeva, não deve ser conhecido o recurso por esta instância, 

pois consubstancia-se inovação recursal. - Estando a exordial 

devidamente fundamentada, sendo claros e inteligíveis o pedido e a causa 

de pedir, não há que se falar em inépcia da inicial. - O dano moral em caso 

de morte de familiar é presumido, sendo devida indenização. Para o 

arbitramento do valor da indenização por danos morais, há que se levar 

em conta o princípio da proporcionalidade, a capacidade econômica do 

ofensor, a reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo ofensor e pela 

vítima, e, por fim, que o ressarcimento do dano não se transforme em 

ganho desmesurado, importando em enriquecimento ilícito. - Os juros de 

mora sobre indenização por dano decorrente de ato ilícito, quando a 

responsabilidade é extracontratual, tem como termo inicial a data da 

ocorrência do evento danoso, por aplicação da Súmula 54/STJ. - Não é 

devida pensão a pais de vítima fatal de acidente de trânsito se não restar 

comprovado nos autos, que dependiam os mesmos economicamente 

dessa, uma vez que os danos materiais requerem demonstração fática de 

prejuízo mensurável. O fato de o filho exercer atividade laborativa antes 

do evento de sua morte não é suficiente presumir a dependência 

econômica de seus pais em relação àquele. - Ao assumir a seguradora 

condição de litisconsorte com a denunciante no processo de 

conhecimento, a obrigação decorrente da sentença condenatória passa a 

ser solidária em relação ao segurado e à seguradora, permitindo, no limite 

da apólice, que o acidentado execute, diretamente, as verbas 

indenizatórias em desfavor da seguradora. - O fato de a denunciada não 

ter se insurgido contra a denunciação propriamente dita não a exime do 

pagamento das custas e honorários na lide derivada, porque nesta saiu 

sucumbente, sendo o pagamento da verba sucumbencial na ação 

secundária fundado no princípio da causalidade. Rejeito a preliminar. 

Adentrando o mérito da lide, vê-se que o fim colimado na exordial cinge-se 

no pedido de repetiçaõ de indébito e indenização por danos morais, em 

face do lançamento do nome da requerente no rol dos maus pagadores. É 

incontroverso nos autos que a demandante não efetuou os pagamentos 

ora discutidos em razão da inércia da demandada na sua prestação de 

serviços, de modo que teve seu nome lançado no cadastro de 

inadimplentes. Embora a requerida faça menção à inadimplência da autora, 

aduzindo que não há comprovação de pagamento do débito em litígio, da 

análise dos documentos que instruíram a exordial, observa-se que os 

referidos débitos se referem a período em que a ré não estava prestando 

serviços à autora, estando a linha telefônica objeto da lide, já desativada. 

Dispõe o artigo 1º da Lei 7.089/83 o seguinte: Art 1º - Fica proibida a 

cobrança de juros de mora, por estabelecimentos bancários e instituições 

financeiras, sobre títulos de qualquer natureza, cujo vencimento se dê em 

sábado, domingo ou feriado, desde que seja quitado no primeiro dia 

subsequente. Assim, a assertiva da parte ré de que negativou o nome da 

autora porque não recebera o crédito, não se sustenta. Ademais, 

nenhuma prova foi produzida nesse sentido, não passando do campo da 

argumentação. Dessa forma, a inscrição do nome da autora no rol dos 

maus pagadores afigura-se injustificável, porquanto, repisa-se, a linha 

telefônica objeto da lide, já estava desativada. A responsabilidade civil, 

embora escorada no mundo fático, tem sustentação jurídica. Depende da 

prática de ato ilícito e, portanto, antijurídico, cometido conscientemente, 

dirigido a um fim, ou orientado por comportamento irrefletido, mas 

informado pela desídia, pelo açodamento ou pela inabilidade técnica, desde 

que conduza a um resultado danoso no plano material, imaterial ou moral. 

Nestes termos, cumpre analisar os elementos ensejadores da 

responsabilidade civil decorrentes de dever jurídico, quais sejam: conduta 

ilícita; dano; e, nexo de causalidade entre a conduta e o dano, a fim de 

verificar a caracterização ou não dos mesmos no caso dos autos. O 

Código Civil/02, em seu art. 186, conceituou ato ilícito, para fins de 

responsabilidade civil, senão vejamos: "aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito". Estendendo as 

hipóteses de ato ilícito capaz de ensejar responsabilidade civil, traz ainda 

o Código Civil/02, em seu art. 187 o seguinte preceito: “também comete ato 

ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os 

limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos 

bons costumes.” Analisando as razões trazidas na inicial, bem como o 

contexto probatório constante dos autos, pode-se verificar que a empresa 

demandada negativou o nome da cliente por dívida já quitada (Num. 

1104117). Imperioso ressaltar que o dever de indenizar encontra suas 

diretrizes no artigo 186 do Novo Código Civil, ao determinar que aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito, donde se conclui constituir elemento primordial a sustentar 

demanda ressarcitória a presença da culpa. Verifica-se, conforme ensina 

Rui Stoco, que "o nosso Código adotou o princípio da culpa como 

fundamento genérico da responsabilidade, embora tenha havido 

concessões à responsabilidade objetiva" (Responsabilidade Civil e sua 

Interpretação Jurisprudencial, 3ª ed., p. 57). Constata-se que a 

responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano 

sofrido por outrem, advém do ato ilícito, resultante da violação da ordem 

jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular. Com 

base no conjunto probatório dos autos, forçoso é concluir que a razão 

está com a autora, porque não havia motivo plausível para a negativação 

do seu nome. In casu, a empresa requerida se mostrou negligente. Vale 

ressaltar que a pessoa jurídica pode ser vítima de dano moral (honra 

objetiva) quando atingida em sua imagem, credibilidade e bom nome no 

meio social e no mercado em que atua. Nesse sentido, observe-se o teor 

da Súmula n. 227 do Superior Tribunal de Justiça: a pessoa jurídica pode 

sofrer dano moral (Súmula 227, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/1999, 

DJ 08/10/1999 p. 126). A negativação indevida causa inquestionável abalo 

do crédito da pessoa jurídica, sendo cabível indenização por danos 

morais. Apesar de demonstrada a existência de dano moral sofrido pela 

autora, mister se faz dizer que a indenização por danos morais deve 

dar-se em caráter exclusivamente compensatório, para atenuação do 

sofrimento havido e em contrapartida, no tocante ao ofensor, a reparação 
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tem por fim imputar-lhe uma sanção, de modo que não volte a praticar atos 

lesivos à personalidade de outrem, valendo ainda dizer que na fixação do 

dano moral, deverá o Magistrado, levar em conta critérios de 

proporcionalidade e razoabilidade na apuração do quantum, atendidas as 

condições dos ofensores, do ofendido e do bem jurídico lesado. Cumpre 

chamar a atenção para o fato de que, sempre que se oferece a alguém um 

meio de proteção mais efetivo de seus direitos, o beneficiário deve 

utilizá-lo com responsabilidade e lealdade, sob pena de se tornar infrator 

da lei, com nítida inversão das posições jurídicas anteriormente ocupadas 

pelas partes. Assim, se foi permitida a criação dos cadastros restritivos, 

como forma de proteção dos credores, frente aos inadimplentes 

contumazes, os beneficiários do sistema (isto é, os credores) devem ser 

diligentes em grau máximo, atuando com maior cautela, de forma a impedir 

qualquer inscrição equivocada, o que não foi feito pela demandada. A 

boa-fé objetiva é princípio basilar de nosso ordenamento jurídico, que 

impõe às partes de qualquer relação jurídica agirem, umas em relação às 

outras, com total transparência, lealdade e respeito, fazendo jus à 

confiança que nelas foi depositada. Por outro lado, não há que se falar em 

fato de terceiro, para excluir a culpa da requerida, vez, para eximir-se de 

qualquer responsabilidade, rompendo o nexo causal, são necessárias as 

características semelhantes ao caso fortuito ou à força maior, sendo 

imprevisível e inevitável, o que não se evidencia in casu. Nesse sentido é 

a jurisprudência: APELAÇÃO CÌVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PERDAS E DANOS – SERVIÇO DE 

TELEFONIA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - 

PORTABILIDADE – COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

ÓRGÃO RESTRITIVO AO CRÉDITO – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL – 

CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO. Recurso conhecido em 

parte e desprovido. Caracteriza-se a pessoa jurídica como consumidora, 

tendo em vista ser destinatária final dos serviços, os quais não podem ser 

considerados como insumo de sua atividade, por conseqüência, aplicáveis 

à espécie as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Operadora 

de serviço de telefonia que procede à cobrança por serviços após a 

portabilidade. É ônus que cabe à ré provar a regularidade da contratação 

e utilização da linha telefônica. Não havendo comprovação da origem do 

débito, abusiva a inclusão do nome da autora nos órgãos restritivos de 

crédito. Nos termos da Súmula nº 227 do STJ, as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. A indenização por dano moral deve ser fixada em 

montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, 

atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento 

da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros 

procedimentos de igual natureza. Se o magistrado ao prolatar a decisão 

verificou e razoabilidade e proporcionalidade em face de decisões 

jurisprudenciais pertinentes a matéria, não merece tal valor ser minorado. 

(Ap 23819/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/04/2016, Publicado no DJE 27/04/2016) 

"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

MANUTENÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO NO ROL DE INADIMPLENTES - 

DISPENSABILIDADE DE PROVA DOS DANOS MORAIS, SUBJETIVOS. A 

regularidade da inscrição inicial no CCF/SERASA não afasta a ocorrência 

do dano moral pela indevida permanência em momento posterior ao 

pagamento. Presentes os requisitos elencados pelo art. 159 do CC/16 - 

atual art. 186 -, surge o dever de indenizar. Em ação de indenização por 

danos morais, decorrentes de manutenção indevida de inscrição de nome 

no cadastro dos inadimplentes, não se exige a comprovação dos danos 

morais, que surgem automaticamente.(...)." (TJMG, 12ª Câm. Cível, Ap. 

Cível nº 2.0000.00.472069-6/000, rel. Des. Domingos Coelho). " 

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO - INDENIZATÓRIA – DUPLICATAS DE VENDA DE PRODUTOS - 

NEGOCIAÇÃO DESFEITA – MERCADORIAS NÃO ENTREGUES – 

PROTESTO INDEVIDO DOS TÍTULOS - INSCRIÇÃO INDEVIDA – PRELIMINAR 

DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELA APELANTE IRMOL 

INDÚSTRIAS REUNIDAS DE MÓVEIS LTDA - CREDORA ORIGINAL – 

ACOLHIDA – RESPONSABILIDADE AFASTADA – RECURSO PROVIDO 

NESSE PONTO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELO 

BANCO SAFRA S/A - EXISTÊNCIA ENDOSSO MANDATO – DESÍDIA DA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - PRELIMINAR REJEITADA – DEVER DE 

INDENIZAR - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.º 476 DO STJ - RECURSO 

NESSE PONTO DESPROVIDO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – INTENSIDADE 

DOS DANOS E PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE 

– ENSEJA A REDUÇÃO PATAMAR MAIS ADEQUADO - RECURSO NESSE 

PONTO PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Nos 

termos do art. 679 do Código Civil, a apelante sendo a mandante, no caso 

por endosso-mandato, em via de regra, quem responde perante terceiros 

pelos atos que foram praticados em seu nome. Inteligência da Súmula N.º 

476 do STJ. 2- É presumida a ocorrência de danosmorais em razão de 

inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes, uma vez que se trata 

de ato suficiente para abalar a imagem da pessoa, física ou jurídica, 

perante a comunidade. 3 - Para a fixação do quantum indenizatório, 

levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições 

econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, 

atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que no caso 

concreto, apresenta-se excessivo; impondo-se a redução do valor fixado 

na sentença, tendo em vista as peculiaridades da lide, bem como para fins 

de adequação aos parâmetros do órgão colegiado" (Ap 20003/2016, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

20/04/2016, Publicado no DJE 27/04/2016) "CIVIL - INDENIZAÇÃO - DANOS 

MORAIS - MANUTENÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS SERVIÇOS DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - DÍVIDA PAGA - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO 

- OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE CIVIL - NEXO 

CAUSAL - DANO MORAL PURO (...) É indevida a manutenção do nome do 

cliente em cadastros de proteção ao crédito depois de quitada a dívida, 

ensejando, assim, a indenização por dano moral. (...) O dano moral puro 

decorre da própria ação ilícita, não se exigindo prova de efetivo prejuízo 

sofrido pela parte. A simples manutenção da negativação por dívida já 

paga enseja dano moral puro, que independe de qualquer outra 

comprovação, porquanto o próprio fato já faz presumir o dano moral, ante 

a ofensa à dignidade e à honra do cidadão. (...)." (TJMG, 17ª Câm. Cível, 

Ap. Cível nº 1.0145.05.219725-1/001, rel. Des. Márcia de Paoli Balbino). No 

que concerne ao valor do dano moral, ressalte-se que deve ser arbitrado 

com moderação, norteando-se o julgador pelos critérios da gravidade e 

repercussão da ofensa, da posição social do ofendido e da situação 

econômica do ofensor. Incontroverso, portanto, que inscrição do nome da 

autora no citado serviço de proteção ao crédito, tendo ela quitado a 

obrigação, foi indevida. Dessa forma, uma vez comprovada a trilogia 

estrutural exigida pelo instituto da responsabilidade civil, como a prática de 

um ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre ambos, clarividente esta a 

conduta injurídica, procedendo o pedido indenizatório. Ex positis, e de tudo 

mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido inicial. Observando 

o critério de razoabilidade, condições econômicas da empresa ré, bem 

como da demandante, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno 

a instituição financeira a pagar à autora, a título de ressarcimento pelo 

dano moral que lhe causou, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais); bem 

assim, a restituir, na forma dobrada, a integralidade dos valores pagos 

indevidamente pela requerente. A correção monetária incide a partir do 

arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano 

moral decorrente de relação contratual, desde a citação. Condeno, ainda, 

a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes a favor do patrono da autora, em verba que fixo em 

15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do 

artigo 85, § 2º, do CPC. Transitada em julgado ou havendo desistência do 

prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis-MT, 16 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1013412-28.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MECA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL BECKER OAB - MT0014071A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSIKA SANTANA RODRIGUES (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONAS PEREIRA RODRIGUES OAB - MT12.105 (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000745-44.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AMANCIO - ME (EXECUTADO)

JOSE AMANCIO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da exequente, para no prazo legal, se 

manifestar quanto ao decurso do prazo da intimação , sem comprovação 

nos autos do cumprimento da obrigação pelo executado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009138-21.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE FLORENCIANA DURAN OAB - MT20179-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 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 

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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003546-30.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA AZEVEDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA CLARA QUINTANA OAB - MT12353/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DO AUTOR PARA QUE NO PRAZO LEGAL DAR 

ANDAMENTO AO FEITO REQUERENDO O QUE DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002823-79.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA PARA, NO PRAZO LEGAL, EFETUAR 

O PAGAMENTO DO VALOR REMANESCENTE REQUERIDO NA PETIÇÃO DO 

MOVIMENTO ANTERIOR.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000230-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA SILVA HERMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000230-09.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): LUCIA SILVA HERMES RÉU: ANHANGUERA EDUCACIONAL 

LTDA Vistos e examinados. Intime-se a parte autora para que esclareça, 

no prazo de 15 (quinze) dias, se cursou parte do semestre junto à 

requerida. Após, intime-se a ré para, querendo, se manifestar em igual 

prazo, ficando facultada, desde já, a juntada de eventual histórico escolar 

e/ou atestado de frequência. No mais, aguarde-se a realização da 

audiência de conciliação designada nos autos apensos e, na sequência, 

voltem conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001108-31.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KESSAMI YONEMOTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CASTRO DA SILVA OAB - MT18158/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARISTOTELES CADIDE DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTINA DA SILVA ASSUNCAO CADIDE OAB - MT16973/O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do patrono do autor, para que se manifeste requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 430223 Nr: 12163-11.2009.811.0003

 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: OSVANIR UMBELINO DUARTE, CLEIDE APARECIDA 

CASTREQUINI DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELZIRA CHABATURA, ETEVALDO CARLOS 

PEREIRA, ESPOLIO DE ARIEL MONTEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO MIGUEL CORREA - 

OAB:9.762-A

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

ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL - OAB:MT/5794, SILVIO EUGENIO 

FERNANDES - OAB:4282/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal apresentar impugnação a 

contestação de folhas 352/353.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 718522 Nr: 13987-97.2012.811.0003

 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: ADELICE LOPES FONTOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERENICE CANDIDO CAETANO, JOSÉ 

CAETANO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELISA AUXILIADORA ABREU 

DO NASCIMENTO VIEIRA - OAB:OAB/BA39948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDENICIO AVELINO SANTOS - 

OAB:OAB/MT 15.525, EDENICIO AVELINO SANTOS - 

OAB:OAB/MT15525, KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO - 

OAB:OAB/MT18950

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA, NO PRAZO LEGAL, POSTULAR O QUE 

ENTENDER DE DIREITO, CONSIDERANDO O RETORNO DOS AUTOS DA 

INSTÂNCIA SUPERIOR.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 820312 Nr: 3097-60.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: LUCKY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA ME, 

EDVANDRO SALES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANAITA TEIXEIRA RIOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS LURDES GUIMARAES 

DO PRADO - OAB:24410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO. Registro que o conteúdo da certidão poderá ser visualizado 

através do site www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais. Caso 

seja informado novo endereço para o cumprimento da ordem por oficial de 

justiça, deverá a parte, desde já, efetuar o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, através do seguinte caminho: site do Tribunal de 

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 das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 767568 Nr: 1138-88.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF S/A, TADEU TREVISAN BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEFEND PRODUTOS E SERVIÇOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, LUCIANO POLIMENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX SIVERO MANTESSO - 

OAB:200889/SP, TADEU TREVISAN BUENO - OAB:OAB/MT6212

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

RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - OAB:OAB/MT11990, THAIS 

SVERSUT ACOSTA - OAB:OAB/MT9634

 INTIMAÇÃO DAS PARTES para, no prazo comum de 05 (cinco) dias 

apontar, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de 

direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às 

questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, 

deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que 

o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando na 

preclusão do direito probatório.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 793349 Nr: 11613-06.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE MELLO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - OAB:MT 

Nº 7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO R. DE OLIVEIRA 

CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992 A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 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):

 Cod. Proc.: 799833 Nr: 14337-80.2015.811.0003

 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: LAMARTINE FILHO, SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA 

LEITE, REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA RDK COMERCIO DE 

DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

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

- OAB:12071/MT, REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - 

OAB:2198/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FALCÃO FERREIRA 

- OAB:11242

 INTIMAÇÃO das partes sobre o retorno dos autos da Instância Superior 

para, no prazo legal, dar regular prosseguimento ao feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 798180 Nr: 13549-66.2015.811.0003

 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: DYEGO RODRIGO BARBOSA DUARTE, DUARTE & 

ALENCAR LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE S/A 

-ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA ALVES 

BARBOSA - OAB:6212/MT, MELISSA AREND DAS NEVES - 

OAB:OAB/MT 17.804-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:146.977/SP, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - 

OAB:299951, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:OAB/MT3127A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:OAB/MT 4062

 Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, com fulcro no 

disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para CONDENAR a requerida ao 

pagamento de indenização por danos materiais à autora, em valor a ser 

apurado em liquidação de sentença; e CONDENAR a requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de 

R$250.000,00, acrescido de juros desde a citação e correção monetária 

desde a fixação.Declaro a extinção do processo com julgamento do 

mérito.Tendo a autora decaído de parte mínima do pedido, com fulcro no 

disposto no artigo 86, §único, do CPC, condeno a requerida ao pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% 

sobre o valor da condenação, haja vista o teor do 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.

1º Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004654-26.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA PRYSCYLA DE MOURA RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO LUIZ ROCHA FERREIRA DOS SANTOS OAB - DF23642 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REU)

 

PROCESSO n. 1004654-26.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CASSIA 

PRYSCYLA DE MOURA RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

OTAVIO LUIZ ROCHA FERREIRA DOS SANTOS POLO PASSIVO: 

AVIANCA 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: 01/07/2020 Hora: 10:20 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 13 

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: 1004684-61.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE FREITAS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT12452-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1004684-61.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOSE DE 

FREITAS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELSON REZENDE 

DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 

01/07/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 14 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: 1004686-31.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. S. INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE COURO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES SOARES OAB - MT15559-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004686-31.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:G. S. INDUSTRIA 

E COMERCIO DE ARTEFATOS DE COURO LTDA - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: RAFAEL RODRIGUES SOARES POLO PASSIVO: RICARDO 

PEREIRA DA SILVA 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: 01/07/2020 

Hora: 11:00 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 . 15 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: 1004688-98.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MIKIO MATSUNAGA MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1004688-98.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARCELO MIKIO 

MATSUNAGA MARQUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NILSON 

NOVAES PORTO POLO PASSIVO: UNIC EDUCACIONAL LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 01/07/2020 Hora: 11:20 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 16 

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: 1004695-90.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA PATRICIA DOS REIS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERMY BERBERT CRUVINEL OAB - MT19492/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004695-90.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ERICA PATRICIA 

DOS REIS OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GUILHERMY 

BERBERT CRUVINEL 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: 

01/07/2020 Hora: 11:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 16 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: 1003687-78.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. B. L. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA BEATRIZ LOURENCO FERNANDES OAB - MT10819-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. A. D. C. L. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003687-78.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: SILVIA BEATRIZ LOURENCO FERNANDES REQUERIDO: 

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Vistos, etc. Em análise 

ao preâmbulo da petição inicial, verifico a AUSÊNCIA DO COMPROVANTE 

DE ENDEREÇO EM NOME DO POLO ATIVO, estando em total dissonância 

com o artigo 320 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, veja-se o 

que dispõe o artigo 320 do Código de Processo Civil,in verbis: Art. 320 -A 

petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação. Desta feita, providencie o requerente o documento 

comprovante de seu endereço, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único do Código 

de Processo Civil. Após, tomadas as providências, voltem-me conclusos 

com urgência para apreciação do pedido liminar. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT. 

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012677-92.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 30257069) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 16 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: 1014520-92.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS JOSE DE CAMPOS OAB - MT14526-O (ADVOGADO(A))

Thiago Ribeiro OAB - MT13293-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER GOMES MACHADO (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012604-23.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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CELIA MARIA DA SILVA APARECIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 30247939) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 16 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: 1004713-14.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEOFLAN LODI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004713-14.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LEOFLAN LODI 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS 

POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. 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: 01/07/2020 Hora: 12:20 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 16 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: 1012607-75.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA DA SILVA APARECIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 30266317) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 16 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: 1012685-69.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIL SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 30337328) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 16 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: 1012694-31.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA SALES GASTRAL VALERIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 30340754) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 16 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: 1012732-43.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ALVES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 30330995) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 16 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: 1012877-02.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495-B (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 30286995) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 16 de março de 2020. 

DANIELA MARIA ARAUJO ADORNO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1º 

JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO 
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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: 1004716-66.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEOFLAN LODI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004716-66.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LEOFLAN LODI 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS 

POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 01/07/2020 Hora: 12:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 16 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004366-78.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAERTE DE JESUS E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIDINEY DE AMORIM OAB - BA20088 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA ADRIANA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004366-78.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: LAERTE DE JESUS E SILVA REQUERIDO: IMOBILIARIA 

ADRIANA LTDA - ME Vistos, etc. Em análise ao preâmbulo da petição 

inicial, verifico a AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME 

DO POLO ATIVO, estando em total dissonância com o artigo 320 do Código 

de Processo Civil. Nesse sentido, veja-se o que dispõe o artigo 320 do 

Código de Processo Civil,in verbis: Art. 320 -A petição inicial será instruída 

com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Desta feita, 

providencie o requerente o documento comprovante de seu endereço, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos 

do art. 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. Após, tomadas 

as providências, voltem-me conclusos com urgência para apreciação do 

pedido liminar. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004069-71.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON LUIZ GALL DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON LUIZ GALL DE OLIVEIRA OAB - MT0003966A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004069-71.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: GELSON LUIZ GALL DE OLIVEIRA REQUERIDO: NET 

SERVICOS DE COMUNICACAO S/A Vistos, etc. Analisando detidamente o 

feito, verifico que o requerente juntou comprovante de endereço conforme 

requerido, ocorre que, o documento ora juntado, não confere com o nome 

do titular da ação, verifico também que não fez acompanhar nenhuma 

declaração de residência (caso não tenha comprovante de endereço em 

nome da requerente). Desta feita, sob pena de extinção do feito sem 

julgamento de mérito por inépcia da inicial, providencie a requerente o 

documento comprovante de seu endereço em sua titularidade, no prazo de 

5 (cinco) dias. Após, tomadas às providências, voltem-me conclusos com 

urgência para apreciação do pedido liminar. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT. 

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004747-86.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO RODRIGO MARIANO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004747-86.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:SAULO 

RODRIGO MARIANO GONCALVES 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: 01/07/2020 Hora: 13:20 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 16 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004550-34.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINE MICHELE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR OAB - MT17130/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES 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: 1004751-26.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RECUPERADORA DE PNEUS LODI LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERREIRA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004751-26.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:RECUPERADORA 

DE PNEUS LODI LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCUS 

PETRONIO DE SOUZA DIAS POLO PASSIVO: FERREIRA COMERCIO DE 

FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI - ME FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 01/07/2020 Hora: 13:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 16 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: 0000068-70.2014.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI CRISTINA MIRANDA DURIGAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO OAB - MT0017553A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REU)

 

PROCESSO n. 0000068-70.2014.8.11.0003 POLO ATIVO:SUELI CRISTINA 
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MIRANDA DURIGAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CHERNENKO DO 

NASCIMENTO COUTINHO 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: 01/07/2020 Hora: 14:20 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 16 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007373-15.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROMULO FAGUNDES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT8872-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(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 30276820) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em dez dias, caso 

queira, apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 16 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001132-88.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DILZO PEREIRA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001132-88.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): DILZO PEREIRA LIMA REU: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS 

Vistos, etc. Da análise dos autos observa-se que a parte Autora 

ingressou com a presente ‘ação de reparação de danos materiais e 

morais’, no entanto, formulou na petição inicial pedido ilíquido quanto aos 

danos materiais. O feito fora redistribuído a este juízo em razão do valor 

atribuído a causa, o qual esta dentro do limite estabelecido por lei. Em que 

pese ser a competência desse juízo em razão do valor da causa, cediço 

que nos termos do que preceitua a Lei 9.099/95 não se admite no sistema 

dos juizados pedido ilíquido, que dependa do procedimento de liquidação, 

eis que incompatível com este rito. Pelo exposto, sob pena de 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para que proceda com a emenda da petição inicial 

apresentando peido líquido quanto aos danos materiais, bem como 

adequando-se o valor da causa a soma dos pedidos aviados, no prazo de 

5 (cinco) dias. Decorrido o prazo, certifique-se e, em seguida, conclusos. 

Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011547-67.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR DO COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003804-69.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO KAHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA OAB - MT0016451A-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):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003804-69.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: PAULO RICARDO KAHA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. A parte autora formula em 

peça vestibular pedido de tutela de urgência objetivando a exclusão de 

seu nome de todos e quaisquer cadastros restritivos de crédito 

constantes no SERASA/SPC. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não 

incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. No caso vertente, 

verifico, ainda, que não é o caso de improcedência liminar do pedido, 

conforme disposto no art. 334 do Código de Processo Civil. Ato contínuo, 

analisando detidamente a inicial e documentos com ela acostados, verifico 

a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso 

vertente, a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na 

notícia de que tais débitos na lide já foram objetos de ação no processo do 

2º juizado especial, autos de nº 8010826-93.20019.811.0003, visto que os 

débitos foram parcelados e devidamente quitados. Diante disso, teve seu 

nome incluído 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, oriundo da parte 

reclamada. De outra banda, o perigo da demora é evidente, pois os efeitos 

da inclusão nos órgãos de proteção ao crédito são prejuízos em qualquer 

relação comercial que a parte autora queira celebrar, é cediço que isso 

impede até mesmo de receber novos talonários de cheques, movimentar 

contas bancárias e praticar atos no comércio, gerando danos de difícil 

reparação, ou até mesmo irreparáveis a parte requerente. Cabe ressaltar 

que, tal inclusão causa danos em outros aspectos, como a honra e a 

dignidade da pessoa humana, prejudicando o bom nome perante a 

sociedade, causando constrangimentos aos inscritos, na medida em que 

são “barrados” no mercado de consumo, sendo indene de dúvidas que a 

parte autora irá sofrer danos maiores se a tutela postulada for deferida 

apenas ao final da demanda. Tendo em vista que o débito que ocasionou a 

inclusão da parte reclamante nos Órgãos de Proteção ao Crédito ser 

objeto de discussão judicial, a parte autora deve ter seu nome excluído do 

rol de inadimplentes, até o final da demanda. Por outro lado, conceder a 

tutela provisória não acarretará prejuízos à empresa reclamada, nem 

prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida 

liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. Por tais 

considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de 

modificação ou alteração posterior, DEFIRO A MEDIDA DE URGÊNCIA 

PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei nº 9.099/95. DETERMINO, pois, conforme o disposto 

no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil que a parte reclamada 

providencie no prazo de 05 (cinco) dias, exclusão de seu nome de todos e 

quaisquer cadastros restritivos de crédito constantes no SERASA/SPC, 

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. CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação. DEFIRO a 

inversão do ônus da prova, posto a presença dos pressupostos que a 
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autorizam, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a 

hipossuficiência do pólo ativo, nos termos do art. 6º, inciso VIII do Código 

de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da presente decisão e 

para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade 

em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 

9.099/95. Às providências, expedindo-se o necessário. Considerando a 

urgência que o caso requer, com fundamento nos §§3º e 4° do artigo 674 

da CNGC, determino o cumprimento do mandado, inclusive por Oficial de 

Justiça Plantonista, se for o caso. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE 

IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004093-02.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO SOUZA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIENE ALVES DE LIMA SILVA OAB - MT18124/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004093-02.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARCO ANTONIO SOUZA E SILVA REQUERIDO: MUNICIPIO 

DE RONDONOPOLIS Vistos, etc. Por conseguinte, RECEBO a petição inicial 

eis que preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. No caso vertente, 

verifico que não é o caso de improcedência liminar do pedido, conforme 

disposto no art. 334 do Código de Processo Civil. A questão posta na 

inicial requer profunda análise da verossimilhança do direito invocado, 

sendo que os elementos autorizadores da medida não se encontram 

sobejamente provados. Diante disto, postergo a apreciação do pleito 

liminar para depois do contraditório. No mais, CITE-SE a parte requerida, 

para responder à presente demanda, querendo, no prazo de 30 (trinta) 

dias. Consigne-se que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC, arts. 334 e 

344). Consigno que, se houver contestação tempestiva, somente se 

intimará o autor para apresentar impugnação no prazo de 10 (dez) dias se 

com a peça defensiva forem juntados documentos relevantes ao deslinde 

da causa ou contiver pedido contraposto, o que deverá ser certificado 

pela Secretaria. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004695-90.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA PATRICIA DOS REIS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERMY BERBERT CRUVINEL OAB - MT19492/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004695-90.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: ERICA PATRICIA DOS REIS OLIVEIRA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

Por motivo de foro íntimo dou-me por suspeito para julgar o presente feito, 

nos termos do artigo 135, parágrafo único do Código de Processo Civil. 

Assim, remetam-se os autos ao substituto legal, efetuando-se as 

anotações necessárias. Às providências, expedindo-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/ MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004684-61.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE FREITAS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT12452-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004684-61.2020.8.11.0003. 

AUTOR: JOSE DE FREITAS SANTOS REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. A parte autora formula em 

peça vestibular, concessão de tutela de urgência para determinar que a 

parte requerida restabeleça o fornecimento de energia elétrica em sua 

unidade consumidora nº 6/2259314-9. Primeiramente, RECEBO a inicial eis 

que preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não 

incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. No caso vertente, 

verifico, ainda, que não é o caso de improcedência liminar do pedido, 

conforme disposto no art. 334 do Código de Processo Civil. Ato contínuo, 

analisando detidamente a inicial e documentos com ela acostados, verifico 

a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso 

vertente, a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na 

notícia de que o reclamante não reconhece o consumo de energia 

faturado e cobrado no valor de R$ R$ 1.622,21 (um mil seiscentos e vinte 

e dois reais e vinte e um centavos), visto ser proveniente de uma 

recuperação de consumo. Ocorre que, diante da ausência de pagamento 

da referida fatura, a reclamada suspendeu o fornecimento de energia 

elétrica em sua unidade consumidora. A verossimilhança da alegação está 

revelada nas provas documentais acostada aos autos, o qual aponta para 

a possibilidade da concessão da liminar, à vista da probabilidade de 

veracidade dos argumentos trazidos. De outra banda, o perigo da demora 

é evidente, pois a parte reclamante encontra-se na residência sem energia 

elétrica, demonstrando-se evidente que tal suspensão de energia, já está 

acarretando diversos prejuízos à parte autora e sua família, quanto mais à 

hipótese de aguardar até o final da demanda. Por outro lado, conceder a 

tutela de urgência, não acarretará prejuízos à empresa reclamada, nem 

prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida 

liminar poderá ser revogada a qualquer tempo. Por tais considerações, por 

não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de modificação ou 

alteração posterior, DEFIRO A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e em 

consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos 

termos do art. 300 do Código de Processo Civil e do art. 6º da Lei nº 

9.099/95. DETERMINO, pois, conforme o disposto no art. 497 e seguintes 

do Código de Processo Civil que a parte reclamada providencie o 

restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade 

consumidora da parte reclamante UC nº 6/2259314-9, no prazo máximo de 

24 (vinte e quatro) horas. Caso a parte reclamada não cumpra esta 

determinação judicial no prazo estabelecido, fixo a pena de multa diária de 

R$ 200,00 (duzentos reais), sem prejuízo de incorrer em crime de 

desobediência (art. 330 do Código Penal) e outras sanções a serem 

aplicadas cumulativamente, conforme o caso. CITE-SE a parte reclamada 

dos termos da ação. DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a 

presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, a 

verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do pólo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Considerando a urgência que o caso requer, 

com fundamento nos §§3º e 4° do artigo 674 da CNGC, determino o 

cumprimento do mandado, inclusive por Oficial de Justiça Plantonista, se 

for o caso. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD 

ABDALLAH Juiz de Direito

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 935116 Nr: 6445-81.2019.811.0003

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, JVAPDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDAD, MPDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO MOURA - OAB:24776/O, 

EDSON CORREA DA SILVA - OAB:22655/O

 Intimação dos advogados das partes requeridas, Dr. Diego Moura, inscrito 

na OAB/MT sob o nº. 24.776 e Dr. Edosn Corrêa da Silva, inscrito na 

OAB/MT sob o nº. 22.655, do despacho proferido às fls. 122, cujo teor 

transcrevo a seguir: "Visto. Com o objetivo de dirimir as dúvidas 

levantadas pelo MP, DESIGNO audiência para o dia 18 deste mês, às 

13:30horas determinando a intimação das pais litigantes e a avó materna, 

bem como o advogado que representa o genitor."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 943348 Nr: 1092-26.2020.811.0003

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VGRDS, MTRG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDEEOLDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3.615-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora, Dr. Daltro Edson dos S. Damian, 

inscrito na OAB/MT sob o nº. 3.615-B, da sentença prolatda às fls.17/19, 

cuja parte final transcrevo a seguir: "Assim, CONCEDO A MEDIDA LIMINAR 

pretendida, determinando que a DIRETORIA DA ESCOLA ESTADUAL 

ODORICO LEOCÁDIO DA ROSA, no PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

disponibilize em sua instituição, uma vaga no 6º (SEXTO) ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL ao estudante, V. G. R. DA S.. Visando assegurar o 

atendimento do requerente, OFICIE-SE ainda a ASSESSORIA 

PEDAGÓGICA DO ESTADO, situada neste Município de Rondonópolis/MT, 

para no PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, prestar informações a respeito da 

DISPONIBILIDADE DE VAGA ao estudante, em Escolas Estaduais mais 

próximas de sua residência, levando em conta o seu nível de escolaridade 

e endereço, que deverão ser consignados no próprio ofício pela 

Secretaria. Notifique-se o coator do conteúdo da petição inicial, 

enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, 

a fim de que, no PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, preste informações. 

Comunique-se ao Secretário Estadual de Educação de Mato Grosso, bem 

como a Diretoria da referida escola. Findo os prazos estabelecidos, 

certifique-se e intime-se o autor. Após, ouça-se o Ministério Público e 

voltem-me conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências."

2º Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004642-12.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO PAULINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO LUIZ ROCHA FERREIRA DOS SANTOS OAB - DF23642 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REU)

 

PROCESSO n. 1004642-12.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LUIZ FERNANDO 

PAULINO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: OTAVIO LUIZ ROCHA 

FERREIRA DOS SANTOS POLO PASSIVO: AVIANCA FINALIDADE: 

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: 01/07/2020 Hora: 09:00 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 13 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004065-34.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. S. MONTEIRO BENITES & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMEIRE SANTOS MONTEIRO OAB - MT15701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004065-34.2020.8.11.0003 POLO ATIVO: G. S. MONTEIRO 

BENITES & CIA LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GILMEIRE 

SANTOS MONTEIRO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, da parte AUTORA acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Data: 01/07/2020 Hora: 13:00, no endereço: Rua Rio 

Branco, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - 

MT - CEP: 78710-100. Rondonópolis, 14 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: 1004681-09.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL SILVA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004681-09.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ISMAEL SILVA 

TEIXEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDMILSON FRANK 

GONCALVES 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 matutino Data: 01/07/2020 Hora: 09:15 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 14 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: 1004682-91.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL SILVA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004682-91.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ISMAEL SILVA 

TEIXEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDMILSON FRANK 

GONCALVES 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 matutino Data: 01/07/2020 Hora: 09:30 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 14 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: 1004683-76.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO SANTANA DA SILVA OAB - MT0019987A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

123 VIAGENS E TURISMO LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004683-76.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LEANDRO 

SANTANA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEANDRO 

SANTANA DA SILVA POLO PASSIVO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 
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AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 01/07/2020 Hora: 09:45 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 14 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001017-67.2020.8.11.0003

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

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

JOSE CERQUEIRA DE ALMEIDA OAB - 352.083.096-53 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1001017-67.2020.8.11.0003 POLO ATIVO: JOSE 

CERQUEIRA DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA 

ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA 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: 

Data: 01/07/2020 Hora: 13:15, no endereço: Rua Rio Branco, 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100. 

Rondonópolis, 14 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001703-59.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT5958-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1001703-59.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARCELO 

MARTINS DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MARTINS DE OLIVEIRA 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: 01/07/2020 Hora: 13:30 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100. 

14 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002098-51.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. M. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR OAB - MT0016052A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. G. -. D. D. E. S. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002098-51.2020.8.11.0003 POLO ATIVO: GILSON MENDES 

FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GILSON MENDES FERREIRA 

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: 01/07/2020 Hora: 13:45 , no 

endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100. 14 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002454-46.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NONATO ALVES FERREIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO GONCALVES AMORIM OAB - MT23317/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002454-46.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:NONATO ALVES 

FERREIRA FILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDUARDO 

GONCALVES AMORIM POLO PASSIVO: OI BRASILTELECOM FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

vespertino Data: 01/07/2020 Hora: 14:00 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100. 

14 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: 1011394-34.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARONESI & MARONESI LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO SALES FERNANDES GIONGO OAB - MT25841-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. L. D. DE CAMARGO - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1011394-34.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARONESI & MARONESI LTDA - EPP REQUERIDO: R. L. D. 

DE CAMARGO - ME Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que a 

empresa reclamada foi regularmente citada (id 25755272), mas não 

compareceu à audiência de conciliação, tampouco apresentou 

contestação no prazo legal, razão pela qual decreto sua revelia, bem 

como confissão quanto à matéria de fato. Com efeito, a parte reclamante é 

credora do reclamado da quantia R$ 32.021,33 (trinta e dois mil, vinte e um 

reais e trinta e três centavos), valor este já atualizado. No que tange a 

condenação por contratação de advogado, nunca é tarde lembrar que no 

âmbito dos juizados especiais de primeira instância, a condenação em 

custas e demais despesas processuais, bem como de honorários 

advocatícios revelam-se incabíveis, a teor do art. 54 da Lei 9.099/95. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da 

inicial da parte reclamante, com a extinção do processo com julgamento do 

mérito para condenar o reclamado ao pagamento da quantia de R$ 

32.021,33 (trinta e dois mil, vinte e um reais e trinta e três centavos), valor 

já atualizado. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo (a) Juiz (a) 

Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014105-12.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESCOLA CECILIA MEIRELES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA OAB - MT19878/O (ADVOGADO(A))

KAMILLA PIMENTEL ALMEIDA OAB - MT21022/O (ADVOGADO(A))

CELINA TAVARES BORGES OAB - 274.042.931-20 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO WILLIAN HOLANDA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Considerando o trânsito em julgado da r. sentença proferida, intimo o Autor 

para requerer o que for de direito, em 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1004693-23.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME HENRIQUE PESTANA (REQUERENTE)

AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR (REQUERENTE)

JHONATAN RAFAEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA OAB - MT0016451A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR. COM LTDA. (REU)

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1004693-23.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:AUGUSTO 

MATHIAS DE OLIVEIRA e outros (3) ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: DECOLAR. COM 

LTDA. e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período matutino Data: 25/06/2020 Hora: 08:15 , no endereço: , 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 . 16 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: 1004696-75.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINALDO LIMA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

G P LOCACOES EIRELI (REU)

 

PROCESSO n. 1004696-75.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LUCINALDO LIMA 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FAUSTO DEL CLARO 

JÚNIOR POLO PASSIVO: G P LOCACOES EIRELI FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 

01/07/2020 Hora: 10:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 16 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: 1004706-22.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE DEBORA DE LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO DE LIMA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004706-22.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:DENISE DEBORA 

DE LARA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAICON ANTONIO 

FLORENCIO POLO PASSIVO: RENATO DE LIMA SILVA FINALIDADE: 

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: 01/07/2020 Hora: 10:15 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 16 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: 1004002-09.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS PEREIRA DUTRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES PROCESSO n. 

1004002-09.2020.8.11.0003 Valor da causa: R$ 15.799,85 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JULIANO PEREIRA DE ALMEIDA 

Endereço: AVENIDA DAS ANDORINHAS, 1953, PARQUE RESIDENCIAL 

UNIVERSITÁRIO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78750-235 POLO PASSIVO: 

Nome: MATHEUS PEREIRA DUTRA Endereço: AV. MARINGA, 2030, 

JARDIM IGUAÇU, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 24/06/2020 

Hora: 09:15 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes 

deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. RONDONÓPOLIS, 16 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: 1004707-07.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WANDER ZANDONADI COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA OAB - MT0019363A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004707-07.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:WANDER 

ZANDONADI COUTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS GABRIEL 

SILVA FRANCA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 
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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: 01/07/2020 

Hora: 10:30 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 16 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004417-89.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO GOMES FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EDREAMS DO BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004417-89.2020.8.11.0003 POLO ATIVO: PEDRO GOMES 

FONSECA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AFFONSO FLORES 

SCHENDROSKI POLO PASSIVO: EDREAMS DO BRASIL VIAGENS E 

TURISMO LTDA e outros (2) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, da 

parte AUTORA acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 01/07/2020 

Hora: 14:15 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100. Rondonópolis, 16 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: 1004714-96.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE SOUSA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

cibele silva prietch falca pagno OAB - MT9947/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

 

PROCESSO n. 1004714-96.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARIA JOSE DE 

SOUSA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CIBELE SILVA PRIETCH 

FALCA PAGNO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO SA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

vespertino Data: 01/07/2020 Hora: 14:30 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 16 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015663-19.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CESAR GUARAGNI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL DE FARIA GIANELLI OAB - MT0015820A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1015663-19.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUIZ CESAR GUARAGNI REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A 

Vistos. Considerando o cumprimento da obrigação através do depósito 

efetuado pelo requerido (ID 30147168, DEFIRO o pedido de levantamento 

dos valores na forma pleiteada pelo credor (ID 30286022). Assim, após 

certificado o cumprimento das disposições contidas no artigo 450, §3º, da 

CNGC/MT, EXPEÇA-SE o respectivo ALVARÁ. Em seguida e não havendo 

outros requerimentos, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004433-43.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RK LOGIC INFORMATICA - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAVI - COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004433-43.2020.8.11.0003. 

AUTOR: RK LOGIC INFORMATICA - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 

REU: MAVI - COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI - ME 

Vistos. A parte autora formula em peça vestibular, concessão de tutela de 

urgência para determinar que a empresa requerida retire o protesto 

realizado em seu NOME/CNPJ do 4º Tabelionato de Notas e Protesto de 

Títulos de Rondonópolis - MT. Contudo, compulsando detidamente o feito, 

denoto que a parte autora afirma que seu NOME/CNPJ foi protestado 

indevidamente no 4º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de 

Rondonópolis - MT, contudo, não traz aos autos nenhum documento 

(extrato) capaz de apontar que empresa reclamada tenha de fato 

efetuado tal registro, haja vista que o documento juntado encontra-se 

desatualizado, com data de 13/03/2019, não sendo este um documento 

hábil para comprovar tal negativação. 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, bem como para 

apresentar EXTRATO ATUALIZADO do 4º Tabelionato de Notas e Protesto 

de Títulos de Rondonópolis - MT, a peça vestibular, nos termos exigidos 

pelo art. 319, inciso II e VI, do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012377-33.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012377-33.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: DEBORA FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO SA Vistos. Recebo o pedido como cumprimento de sentença, 

devendo ser realizada as respectivas anotações no Sistema Projudi. 

Intime-se o requerido/devedor, na pessoa de seu advogado, para que no 

prazo legal de 15 (quinze) dias efetue o pagamento do quantun devedor, 

referente a condenação imposta na r. sentença transitada em julgado e 

suas atualizações devidas, nos termos do art. 523, do Código de 

Processo Civil, ou caso queira, apresente impugnação, nos termos do art. 

525, do mesmo codex, sob pena de penhora. Consigne-se a advertência 

de que caso não seja efetuado o pagamento voluntário no prazo 

assinalado, será aplicada multa de 10% (dez) por cento, nos termos do 

art. 523, §1º, do Código de Processo Civil e que poderá ser expedida 

ordem de bloqueio On Line - Convênio BACENJUD de numerário em conta 

corrente de titularidade do requerido até o limite do valor da dívida 

atualizada. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza da Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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Processo Número: 1001517-36.2020.8.11.0003

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

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

JOSE CARLOS CAMPOS SANTOS OAB - 032.511.401-32 

(REPRESENTANTE)

AURELIO DIAS DOS SANTOS OAB - MT0019925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos. 

Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 2019, 

que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências do 

Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, bem 

como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente feito 

redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública 

desta Comarca. Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. 

Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001532-05.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

AURELIO DIAS DOS SANTOS OAB - MT0019925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos. 

Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 2019, 

que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências do 

Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, bem 

como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente feito 

redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública 

desta Comarca. Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. 

Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001850-85.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DARVACI JOSE PINTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAIL MENDONCA JUNIOR OAB - MG136939 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001850-85.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: DARVACI JOSE PINTO EXECUTADO: LUCIENE PEREIRA DA 

SILVA Vistos. RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 798 

e seguintes do Código de Processo Civil. CITE-SE o devedor para pagar 

em 03 (três) dias o valor integral da dívida, consoante dispõe o artigo 829, 

§1º e §2º, do Código de Processo Civil. Não sendo encontrado o devedor, 

o Sr. Oficial de Justiça arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução (art. 830, do Código de Processo Civil.) e certificada a 

inexistência de bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto 

(art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95). Decorrido o prazo, intime-se o exequente 

para que, no prazo de 10 (dez) dias se manifeste requerendo o que 

entender de direito e após, voltem-me os autos conclusos para 

deliberação. Havendo penhora de bens/valores INTIME-SE o executado 

para comparecer à audiência de conciliação a ser designada pela 

Secretaria, oportunidade em que poderá oferecer embargos (art. 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95), por si ou por meio de advogado. Concedo, se 

necessário, os benefícios do artigo 212, §§ 1º, 2º e 3º do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011384-87.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OTACILIO RODRIGUES FONTOURA NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON LUIZ GALL DE OLIVEIRA OAB - MT0003966A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON JOSE GERINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1011384-87.2019.8.11.0003. 

EXEQUENTE: OTACILIO RODRIGUES FONTOURA NETO EXECUTADO: 

NILTON JOSE GERINO Vistos. Compulsando detidamente os autos, denoto 

que a parte autora comparece ao feito requerendo que sejam realizadas 

pesquisas através dos sistemas conveniados ao Judiciário (Bacenjud), na 

tentativa de localizar o endereço do executado, o qual não foi citado nos 

autos. Contudo, importante registar que é ônus da parte autora a diligência 

pela busca do endereço do requerido. Diante disto, considerando os 

princípios norteadores dos Juizados Especiais previstos no art. 2.º da Lei 

n.º 9099/95, INDEFIRO o requerimento formulado pela parte autora. Desta 

feita, INTIME-SE o requerente, através de seu patrono constituído, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, informe o endereço correto e atual da 

parte requerida ou se manifeste nos autos, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, IV, do Código de 

Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004128-59.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TAUANA FERREIRA DOS SANTOS SCHMATZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA OLIVEIRA SILVA OAB - MT27290/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004128-59.2020.8.11.0003. 

AUTOR: TAUANA FERREIRA DOS SANTOS SCHMATZ REU: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 

de dezembro de 2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar 

as competências do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca 

de Rondonópolis, bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO 

seja o presente feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial 

da Fazenda Pública desta Comarca. Intimem-se. Cumpra-se COM 

URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004749-56.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ENETTE BAZELAIS JEAN BAPTISTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS ANJOS ARAUJO OAB - MT24862/O (ADVOGADO(A))

DANIELLI COSTA SOARES COIMBRA OAB - MT24903/O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALLANA TELES MACHADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004749-56.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ENETTE 

BAZELAIS JEAN BAPTISTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

DOS ANJOS ARAUJO, MARIA DE FATIMA GOMES COELHO, DANIELLI 

COSTA SOARES COIMBRA POLO PASSIVO: ALLANA TELES MACHADO 

FINALIDADE: 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: 01/07/2020 Hora: 14:45 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 16 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: 1004757-33.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JULIAO PRIMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO MORAES OAB - MT0004732S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1004757-33.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOAO JULIAO 

PRIMO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SAULO MORAES 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: 01/07/2020 Hora: 15:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 16 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: 1015663-19.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CESAR GUARAGNI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL DE FARIA GIANELLI OAB - MT0015820A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte Autora para informar os dados bancários para expedição de 

alvará judicial. O silêncio implicará em concordância tácita. Prazo de 5 

dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000263-28.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS OAB - MT0019204A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR OLIVEIRA RUIZ LIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAYANNY DOS SANTOS SANTIAGO OAB - MT25259/O 

(ADVOGADO(A))

 

Considerando o acordo noticiado pelas partes, cancelo a audiência de 

conciliação, intimo as partes para ciência e faço conclusão do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004768-62.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO BENEVIDES ALVES (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BENEVIDES ALVES OAB - MT21424/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1004768-62.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LEONARDO 

BENEVIDES ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEONARDO 

BENEVIDES ALVES POLO PASSIVO: JOSE ANTONIO DOS SANTOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 01/07/2020 Hora: 15:15 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 16 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: 1000269-35.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS OAB - MT0019204A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR OLIVEIRA RUIZ LIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAYANNY DOS SANTOS SANTIAGO OAB - MT25259/O 

(ADVOGADO(A))

 

Considerando o acordo noticiado pelas partes, cancelo a audiência de 

conciliação, intimo as partes para ciência e faço conclusão do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000274-57.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS OAB - MT0019204A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR OLIVEIRA RUIZ LIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAYANNY DOS SANTOS SANTIAGO OAB - MT25259/O 

(ADVOGADO(A))

 

Considerando o acordo noticiado pelas partes, cancelo a audiência de 

conciliação, intimo as partes para ciência e faço conclusão do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000277-12.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS OAB - MT0019204A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR OLIVEIRA RUIZ LIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAYANNY DOS SANTOS SANTIAGO OAB - MT25259/O 

(ADVOGADO(A))

 

Considerando o acordo noticiado pelas partes, cancelo a audiência de 

conciliação, intimo as partes para ciência e faço conclusão do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012830-28.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE APARECIDA PIOVEZAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO OAB - MT0014159A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS Rua Rio 

Branco, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic - CEP: 78710-100 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO - liminar deferida EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO TATYANA LOPES DE 

ARAUJO BORGES PROCESSO n. 1012830-28.2019.8.11.0003 Valor da 

causa: R$ 39.920,00 ESPÉCIE: [FORNECIMENTO DE ÁGUA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: DENISE APARECIDA PIOVEZAN Endereço: 

AVENIDA PAULISTA, 2.349, PARQUE RESIDENCIAL CIDADE ALTA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78730-446 POLO PASSIVO: Nome: 

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

Endereço: AVENIDA JOSÉ DE ALENCAR, 1, LOTEAMENTO MONTE 

LÍBANO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-270 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para cumprir a liminar deferida nos autos do 

processo acima identificado, nos termos da decisão e documentos 
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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. LIMINAR: "(...) Por tais considerações, por não se 

tratar de questão irreversível e sem prejuízo de modificação ou alteração 

posterior, DEFIRO a MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA e, em 

consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos 

termos do art. 300 do Código de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 

9.099/95. Assim, conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código 

de Processo Civil, DETERMINO que a parte reclamada RESTABELEÇA o 

fornecimento de água na unidade consumidora em nome de Jandira Janet 

Montanher Piovezan (CPF n. 453.151.089-53), no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, enquanto estiver sendo discutido os débitos em Juízo, ou 

seja, até o final da presente demanda, bem como se abstenha de incluir o 

nome da mesma nos órgãos de restrição ao crédito, quanto ao débito 

objeto da ação, sob pena de incorrer em crime de desobediência. Friso, 

ainda, que, a ordem judicial somente se refere à Unidade Consumidora em 

nome de Jandira Janet Montanher Piovezan (CPF n. 453.151.089-53), e o 

corte por falta de pagamento do débito que deverá ser apresentado pela 

autora, débitos de anos anteriores. Sem prejuízo do acima determinado, 

INTIME-SE a autora para trazer aos autos relatório dos débitos pendentes 

que deram causa à interrupção do fornecimento de água, no prazo de 05 

(cinco) dias. No mais, deixo de designar audiência de conciliação, nos 

termos do Enunciado 1 dos Juizados Especiais da Fazenda Pública de 

Mato Grosso, que prevê: "A critério do juiz, poderá ser dispensada a 

realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 dias para apresentar 

defesa. (Aprovado XIII Encontro Cuiabá)". Também, não se pode esquecer 

que ao designar inutilmente a audiência, além de se praticar um ato 

desnecessário, o que viola o princípio da economia processual - acaba-se 

por se retardar a resolução da lide, contrariando-se a garantia 

constitucional de duração razoável do processo (CF/1988, art. 5º, 

LXXVIII). CITE-SE o requerido para oferecer resposta escrita, no prazo de 

30 dias." ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a partir do dia 

útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao término 

do prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). 

RONDONÓPOLIS, 18 de outubro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de 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: 1012830-28.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE APARECIDA PIOVEZAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO OAB - MT0014159A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo as partes para manifestar o que entender de direito no prazo de 5 

dias.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001652-48.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO liminar 

deferida EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES PROCESSO n. 

1001652-48.2020.8.11.0003 Valor da causa: R$ 10.978,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: VALDIRENE MARIA 

DOS SANTOS Endereço: Travessa Ana Maria dos Santos, s/n, Bairro Vila 

Paulista, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-000 POLO PASSIVO: Nome: 

ITAU UNIBANCO FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Endereço: RUA PROFESSOR HORÁCIO MESQUITA DE 

CAMARGO, PARQUE CAMPOLIM, SOROCABA - SP - CEP: 18048-105 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, conforme 

despacho, petição inicial e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado, bem 

como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada, na qual 

será buscada a composição entre as partes, com a presença de seus 

advogados, nos termos do art. 334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: Data: 

14/05/2020 Hora: 14:20. LIMINAR: "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 reclamante dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, tão somente com relação ao débito objeto desta ação, 

qual seja no valor de R$ 143,16 (cento e quarenta e três reais e dezesseis 

centavos), referente ao contrato de nº 001783703320000, enquanto 

estiver sendo discutido, ou seja, até o final da presente demanda, sob 

pena de incorrer em crime de desobediência. CITE-SE a parte reclamada 

dos termos da ação, consignando-se as advertências legais. DEFIRO a 

inversão do ônus da prova, posto a presença dos pressupostos que a 

autorizam, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a 

hipossuficiência do polo ativo, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da presente decisão e 

para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade 

em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 

9.099/95. " ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art.334, § 

9º, CPC). 2. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo a 

composição infrutífera, o requerido poderá oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será da audiência de 

conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa deverá 

manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da 
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petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341, 

caput, CPC). 6. Caso o Requerido manifeste desinteresse na 

autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com antecedência 

mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob pena de 

preclusão (art. 334,§5º, CPC). RONDONÓPOLIS, 14 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004543-42.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAU CARLOS SATELES FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004543-42.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: EDILAU CARLOS SATELES FILHO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A parte autora 

formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência para 

determinar que a requerida se abstenha de interromper o fornecimento 

energia elétrica em sua unidade consumidora, qual seja UC nº 6/96273-9. 

Juntou documentos. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, analisando 

detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a presença 

dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso dos autos, 

a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na notícia de 

que o reclamante alega que desconhece o consumo de energia faturado e 

cobrado, referente às faturas descritas na inicial, levando em conta a 

grande diferença do consumo passado do requerente. Ocorre que diante 

de tais débitos, a reclamada vem ameaçando a parte 

reclamante/consumidor de suspender o fornecimento de energia elétrica 

em sua unidade consumidora. Igualmente, a verossimilhança da alegação 

está revelada nas provas documentais acostadas aos autos, inclusive, 

pela carta ao cliente anexada a peça vestibular. Cabe ressaltar que o 

perigo da demora em caso de não concessão da tutela de urgência é 

evidente, pois se levado em conta que o fornecimento de energia elétrica é 

considerado serviço essencial, certo que a sua interrupção causará 

irreparáveis prejuízos, justificando, assim sua pretensão a uma medida 

urgente. Dispensa maiores delongas, posto a evidência de risco de dano 

irreparável ou de difícil reparação com a ameaça do corte do fornecimento 

de energia elétrica à unidade consumidora da autora. Ademais disso, 

conceder a tutela provisória, não acarretará prejuízos à empresa 

reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez 

que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. 

Por tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem 

prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A 

MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA e em consequência, ANTECIPO os 

efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código 

de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Assim, conforme o 

disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil, DETERMINO 

que a parte reclamada ABSTENHA-SE de suspender o fornecimento de 

energia elétrica na unidade consumidora da parte reclamante UC 

6/96273-9, tão somente com relação ao débito objeto desta ação, no valor 

de R$ 426,99 (quatrocentos e vinte e seis reais e noventa e nove 

centavos), com vencimento em 02/10/2019, e caso já o tenha feito, que 

restabeleça no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, até o final da 

presente demanda, sob pena de incorrer em crime de desobediência. 

CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, consignando-se as 

advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a 

presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, a 

verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004425-66.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDER DONIZETE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHIRLEY FATIMA ZAMAR OAB - MT4310/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS DE SOUZA FERREIRA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004425-66.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: EDER DONIZETE DOS SANTOS REQUERIDO: LUCAS DE 

SOUZA FERREIRA OLIVEIRA. Vistos. Cuida-se de Ação de Obrigação de 

Fazer com Fraude, onde a parte autora formula em peça vestibular, 

concessão de tutela de urgência requerendo a anulação de transferência 

do veículo para que volte a titularidade ao antigo dono, ora requerente. 

Juntou documentos. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, analisando 

detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a presença 

dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso dos autos, 

a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na notícia de 

que a parte autora alega em síntese, que após concretizar a venda de seu 

veículo percebeu que fora vítima de estelionato. Aduz ainda que registrou 

boletim de ocorrência junto a DERF, onde o referido veículo denominado 

GOL G4, marca WOLKSWAGEN, BRANCO, 4 PORTAS, PLACA OAS-8119, 

fora bloqueado para transferência de titularidade. Ocorre que o veículo foi 

recuperado pela DERF, onde encontra-se apreendido. A verossimilhança 

da alegação está revelada nas provas documentais acostada aos autos, 

inclusive, pelo boletim de ocorrência juntado aos autos. Quanto ao perigo 

da demora, mostra-se evidente, pois o reclamante para sustentar sua 

família usa o veículo em discussão para trabalhar como motorista de 

aplicativo e no momento, em decorrência do ocorrido, encontra-se 

desempregado, o que atenta contra a dignidade da pessoa humana, pois 

reduz seu orçamento mensal, sendo indene de dúvidas que a mesma 

sofrerá danos ainda maiores, se a tutela postulada for deferida apenas no 

final da demanda, tendo em vista que o veículo é seu meio de 

sobrevivência. 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 
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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 seja 

concedida a transferência de titularidade do veículo GOL G4, marca 

WOLKSWAGEN, BRANCO, 4 PORTAS, PLACA OAS-8119, para a parte 

autora, no prazo de 05 (cinco) dias. Para tanto, OFICIE-SE ao 

Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) para que transfira a 

titularidade do veículo GOL G4, marca WOLKSWAGEN, BRANCO, 4 

PORTAS, PLACA OAS-8119, para o requerente, e ainda, que OFICIE-SE a 

Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF) para que libere o 

veículo supracitado ao senhor EDER DONIZETE DOS SANTOS, sob pena 

de incorrer crime de desobediência. CITE-SE a parte reclamada dos termos 

da ação, consignando-se as advertências legais. DEFIRO a inversão do 

ônus da prova, posto a presença dos pressupostos que a autorizam, 

quais sejam, a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo 

ativo, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para 

comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em 

que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, 

ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da 

audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados 

na petição inicial. Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. 

Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012870-10.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN REGINA MARIA 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

con ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO 

ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1012870-10.2019.8.11.0003. REQUERENTE: SUELLEN REGINA MARIA DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. opôs Embargos de Declaração, contra sentença prolatada 

nos autos, com o argumento de que houve omissão no julgado, o qual 

deixou de analisar o pedido para o fim de condenar o autor à multa por 

litigância de má-fé e honorários advocatícios É o relatório do essencial. Em 

exame dos autos, nota-se que os presentes embargos de declaração são 

tempestivos, conforme dispõe o artigo 49 da Lei 9.099/95. Assim, 

considerando a tempestividade do presente Embargos de Declaração, 

mister consignar que referido recurso é ferramenta processual idônea 

para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a 

finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o 

art. 83 da Lei n. 9.099/95: "Art. 83. Cabem embargos de declaração 

quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou 

omissão." No caso dos autos, verifica-se que de fato houve 

pronunciamento do juízo quanto a improcedência do pedido inicial e 

condenação da parte autora ao pagamento do pedido contraposto e 

omissão quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé e 

honorários advocatícios. Em análise às circunstâncias e elementos dos 

autos, entendo que as razões expostas nos embargos de declaração 

encontram guarida. Por tais considerações, de conformidade com o 

disposto no art. 1022 do Código de Processo Civil e art. 48 da Lei n.º 

9099/95, CONHEÇO DOS EMBARGOS e ACOLHO-OS para que conste na 

sentença o seguinte: "DISPOSITIVO JULGO IMPROCEDENTE o pedido de 

condenação da parte autora à pena de litigância de má-fé e honorários 

advocatícios". No mais, a r. sentença permanece tal como foi proferida e 

publicada. Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Cumpridas as determinações supra, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo 

Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001815-28.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR ROBERTO PALUMBO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALVES SANTOS OAB - MT22858/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001815-28.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: ARTUR ROBERTO PALUMBO JUNIOR REQUERIDO: POR DO 

SOL URBANIZACOES LTDA Vistos. Artur Roberto Palumbo Junior interpôs 

Embargos de Declaração (ID 29358399) contra sentença prolatada em ID 

28977756, com o argumento de que houve contradição no julgado, a qual 

julgou extinto o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 

51, II da Lei 9.099/1955 c/c art. 485, I do Código de Processo Civil. É o 

relatório do essencial. Em exame dos autos, mais precisamente em 

certidão constante em movimentação 30316643, nota-se que os presentes 

embargos de declaração são tempestivos, conforme dispõe o artigo 49 da 

Lei 9.099/95. Assim, considerando a tempestividade do presente 

Embargos de Declaração, mister consignar que referido recurso é 

ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou 

omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo 

da parte, conforme estabelece o art. 83 da Lei n. 9.099/95: Art. 83. Cabem 

embargos de declaração quando, em sentença ou acórdão, houver 

obscuridade, contradição ou omissão. Neste contexto, observa-se que o 

pedido da parte embargante, consistente em que seja reformada a 

sentença, extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios, já que, 

na verdade, almeja-se a reforma da decisão e não sanar eventual vício. A 

propósito: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 

1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. 

CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 

2º, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada 

em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de 

Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, 

exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, 

ausentes in casu. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar 

efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito 

do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de 

Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de 

mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva 

dos aclaratórios, justificando a incidência da sanção prevista no art. 

1.026, § 2º, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com 

fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ EDcl na PET nos EDcl 

nos EDcl no AgRg no AREsp 598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017) 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 

INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO 

CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos 

de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no 

acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante 

dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata 

nenhum dos vícios mencionados, mas mero inconformismo da parte 

recorrente com o resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração 

rejeitados. (STJ EDcl no AgInt nos EDv nos EREsp 1526169/SP, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

14/12/2016, DJe 19/12/2016) Impõe consignar que a contradição passível 

de Embargos de Declaração ocorre apenas quando há posicionamento 

divergente no corpo da mesma decisão, quando, por exemplo, um dos 

tópicos da fundamentação está em descompasso com outro ou com a 

própria parte dispositiva. Assim sendo e em análise ao teor da sentença 

embargada, observa-se que não assiste razão a parte embargante quanto 

à contradição apontada. Desta forma, como a pretensão é de 

reapreciação da matéria decidida e não de aperfeiçoamento do julgado, a 
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sentença embargada deve permanecer inalterada. Ante o exposto e por 

tudo mais que dos autos consta, conheço os embargos de declaração, 

porque são tempestivos e no mérito não os acolho. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tatyana Lopes de 

Araújo Borges Juíza da Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001732-12.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE SOUZA MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIESER DA SILVA LEITE OAB - MT6384-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001732-12.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: ADRIANA DE SOUZA MELO 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 exclua seu nome dos cadastros de 

inadimplentes SPC/SERASA e outros órgãos análogos, haja vista que 

contesta a dívida que originou tal inserção. Juntou documentos. 

Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do 

mesmo código. Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e 

documentos a ela acostados, verifico a presença dos requisitos para a 

concessão da tutela provisória. No caso dos autos, a razoabilidade da boa 

aparência do direito pleiteado reside na notícia de que o reclamante 

desconhece o consumo de energia faturado e cobrado, referente à fatura 

descrita na inicial, uma vez que não nunca contratou os serviços da 

requerida. Ocorre que diante do tal débito, teve seu nome incluído 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, oriundo da parte reclamada. 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 A MEDIDA 

PARCIALMENTE DE URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, 

ANTECIPO os efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 

300 do Código de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. 

DETERMINO, pois, conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código 

de Processo Civil que a parte reclamada providencie no prazo de 05 

(cinco) dias, a retirada do nome da parte reclamante dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, tão somente com relação ao débito objeto desta ação, 

qual seja R$127,00 (cento vinte e sete reais), contrato nº 

0000623477201808, enquanto estiver sendo discutido, ou seja, até o final 

da presente demanda. CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, 

consignando-se as advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da 

prova, posto a presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, 

a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004707-07.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WANDER ZANDONADI COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA OAB - MT0019363A (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: 1004707-07.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: WANDER ZANDONADI COUTO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Cuida-se de 

Ação Declaratória de Ilegalidade de Débito, onde a parte autora formula em 

peça vestibular, concessão de tutela de urgência objetivando a imediata 

suspensão da fatura objeto da lide, bem como que se abstenha de 

interromper o fornecimento energia elétrica em sua unidade consumidora, 

qual seja UC nº 6/2191415-5. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não 

incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, 

analisando detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a 

presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso 

dos autos, a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na 

notícia de que a reclamante desconhece o consumo de energia faturado e 

cobrado, referente às faturas descritas na inicial, haja vista que se 

referem a fatura de recuperação de consumo. Ocorre que diante do tal 

débito, a reclamada vem ameaçando a parte reclamante/consumidor de 

suspender o fornecimento de energia em sua unidade consumidora. 

Igualmente, a verossimilhança da alegação está revelada nas provas 

documentais, inclusive, pelas faturas anexadas a peça vestibular. Cabe 

ressaltar que o perigo da demora em caso de não concessão da tutela de 

urgência é evidente, pois se levado em conta que o fornecimento de 

energia elétrica é considerado serviço essencial, certo que a sua 

interrupção causará irreparáveis prejuízos, justificando, assim sua 

pretensão a uma medida urgente. Dispensa maiores delongas, posto a 

evidência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação com a 

ameaça do corte do fornecimento de energia elétrica à sua unidade 

consumidora da parte autora. Por outro lado, conceder a tutela provisória, 

não acarretará prejuízos à empresa reclamada, nem prejudicará o 

prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida liminar poderá ser 

modificada ou revogada a qualquer tempo. Por tais considerações, por 

não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de modificação ou 

alteração posterior, DEFIRO 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 providencie a SUSPENSÃO DAS FATURAS objeto da lide, bem 

como ABSTENHA-SE de SUSPENDER o fornecimento de energia elétrica 

na unidade consumidora da parte reclamante UC 6/2191415-5, tão 

somente com relação aos débitos objeto desta ação, quais sejam R$ 

594,00 (quinhentos e noventa e quatro reais) e R$ 1.017,00 (um mil e 

dezessete reais), ambas com o vencimento em 29/05/2020, referentes a 

recuperação de consumo, e, caso já o tenha feito, que restabeleça no 

prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, enquanto perdurar a lide, sob 
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pena de incorrer em crime de desobediência. CITE-SE a parte reclamada 

dos termos da ação, consignando-se as advertências legais. DEFIRO a 

inversão do ônus da prova, posto a presença dos pressupostos que a 

autorizam, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a 

hipossuficiência do polo ativo, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da presente decisão e 

para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade 

em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1014004-72.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA DA SILVA MATEUS (REQUERENTE)

RENATA MATEUS DOS SANTOS (REQUERENTE)

SAULO MATEUS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA CAROLINA DE MIRANDA BELLINI OAB - MT21732/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS (ESPÓLIO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1014004-72.2019.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte 

autora, através do(a) patrono(a), para manifestar acerca do Ofício ID 

30326896, em cinco dias. Rondonópolis/MT, 16 de março de 2020. 

GERALDA ESPLENDO DOS SANTOS MORAES Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006198-20.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE LEAL RIBEIRO (REQUERENTE)

CLAUDIA LEAL RIBEIRO (REQUERENTE)

LIGIA LEAL RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT5958-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ANTONIO RIBEIRO (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1006198-20.2018.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte 

autora, através do(a) patrono(a), para manifestar-se nos autos acerca do 

ofício ID 30327997, em cinco dias. Rondonópolis/MT, 16 de março de 2020. 

GERALDA ESPLENDO DOS SANTOS MORAES Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1010834-92.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE OLIVEIRA CAMPO (INVENTARIANTE)

ANA MARIA PELLISSARI TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMEIRE SANTOS MONTEIRO OAB - MT15701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON SPARTALIS TEIXEIRA (DE CUJUS)

Outros Interessados:

NILTON SPARTALIS TEIXEIRA (DE CUJUS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1010834-92.2019.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte 

autora, através do(a) patrono(a), para manifestar nos autos, em cinco 

dias. Rondonópolis/MT, 16 de março de 2020. GERALDA ESPLENDO DOS 

SANTOS MORAES Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003750-40.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. P. X. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

M. B. X. (REU)

E. B. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LINDALVA VARELA DA SILVA OAB - MT20260/B (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR AS PARTES DA SENTENÇA A SEGUIR DESCRITA 

PARCIALMENTE: É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 4. No 

que se refere ao caso em apreço, a legislação processual civil em vigor é 

clara ao disciplinar os modos de extinção do processo sem resolução de 

mérito e, dentre eles, encontra-se precisamente prevista no art. 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do 

feito quando, por não praticar os atos e diligências que lhe competir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 5. Ademais, 

preceitua o art. 274, parágrafo único, do Código de Ritos, que se 

presumem válidas as intimações dirigidas ao endereço residencial ou 

profissional declinado na exordial, vez que cumpre às partes atualizar seu 

endereço no processo sempre que houver modificação temporária ou 

definitiva. 6. Além disso, o Estatuto Processual Civil, em seu art. 77, inciso 

V, dispõe que é dever das partes, de seus procuradores e de todos 

aqueles que de qualquer forma participem do processo declinar, no 

primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço re-sidencial 

ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação 

sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva. 7. Pela 

análise dos autos, verifica-se que a parte autora não foi localizada no 

endereço que declinou inicialmente, não informando seu endereço 

atualizado nos autos, restando caracterizada a desídia em praticar os atos 

e diligências que lhe competia, fato que impõe a extinção do processo nos 

termos do art. 485, inciso III, do Estatuto Processual Civil. 8. Ante o 

exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, extingo o feito 

sem resolução de mérito, ex vi do art. 485, inciso III, do Código de Ritos. 9. 

Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 

10. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1012571-67.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ARES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER OAB - MT24494-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TERTULINO ARES MORAES (REQUERIDO)

ODETE DE SOUZA MORAES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1012571-67.2018.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO o decurso de prazo para de 

intimação do patrono da parte autora sem manifestação. Nos termos da 

legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e art. 1282 da CNGC, 

impulsiono o presente feito para intimação da parte AUTORA 

PESSOALMENTE e, do patrono via DJE, para dar prosseguimento ao feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 

485 da Lei 13.105/2015. Rondonópolis/MT, 16 de março de 2020 

LUCILEILA CARDOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004373-70.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

H. S. D. S. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. R. D. S. (REU)

 

Processo n.º 1004373-70.2020.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial, 

devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC), 

postergando a análise da medida de urgência referente à guarda à 

contestação e a realização do estudo psicossocial. 2. Presentes os 

pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, concedendo 

à parte requerente as isenções previstas no art. 98, do CPC. Entretanto, 

poderá este juízo revogar essa concessão em qualquer fase do 

processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela parte 

necessitada. 3. Designo o dia 16.04.2020, às 15h30min, para realização 

da audiência de tentativa de conciliação. 4. Intimem-se e notifiquem-se a 

parte requerente e seu procurador, bem como o representante do 

Ministério Público. 5. Cite-se a parte requerida dos termos da inicial e para 

comparecer ao ato, salientando-lhe que o prazo para contestação, de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), fluirá a partir da realização da audiência de 

conciliação (arts. 693, 697 c.c. art. 335, inciso I, todos do CPC), 

ressaltando-se ainda à parte requerida que, se não contestar a ação, será 

considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora, conforme dicção do art. 344, do Digesto 

Processual Civil. 6. Havendo prova pré-constituída da paternidade 

(certidão de nascimento da criança que instrui a inicial), defiro os 

alimentos provisórios ofertados, nos termos do art. 4º, da Lei n.º 5.478/68 

(Lei de Alimentos), fixando-os em 33,48% do salário mínimo vigente, 

equivalente hoje a R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), devidos a 

partir da citação, até o dia 10 (dez) de cada mês, a serem pagos 

diretamente à parte requerida, mediante recibo ou em conta bancária a ser 

indicada por esta. 7. Intime-se. 8. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 11 de março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007382-74.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

L. P. V. (REU)

 

INTIMAR DA SENTENÇA A SEGUIR TRANSCRITA PARCIALMENTE: É o 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 5. A legislação processual civil em 

vigor é clara ao disciplinar os modos de extinção do processo de 

execução e, dentre eles, encontra-se precisamente prevista no art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do 

feito quando o devedor satisfaz a obrigação. 6. Diante da manifestação da 

parte autora (ID: 22716284), verifica-se que a obrigação contida nesta 

ação executiva foi satisfeita, de maneira que, cumprida a obrigação, 

inexiste alternativa senão a extinção do feito em análise. 7. Ante o 

exposto, em conformidade com o parecer ministerial e atendendo a tudo 

mais que dos autos consta, extingo o feito, nos termos do art. 924, inciso 

II, do Codex Processual Civil. 8. No mais, sendo o caso, expeça-se o 

competente contramandado de prisão junto ao BNMP, bem como 

proceda-se com a baixa às eventuais constrições ao patrimônio do 

executado, que por este processo tenham ocorrido. 9. Sem condenação 

em custas e sem condenação em honorários advocatícios, eis que o feito 

tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 10. Decorrido o prazo 

recursal, arquivem-se os autos procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 731952 Nr: 12240-78.2013.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAL, VAL, CAL, MLDSL, RSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDBLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - 

OAB:16257/MT, JOAO ROBERTO ZILIANI - OAB:OAB/MT644, RODOLFO 

PEREIRA FAGUNDES - OAB:OAB/MT13249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 12240-78.2013.811.0003

Vistos etc.

1. JULGO, por sentença (art. 654, CPC), o inventário dos bens deixados 

por BENEDITO LOPES MOREIRA (qualificado nos autos), na forma da lei, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, atribuindo aos nele 

contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e 

ressalvados direitos de terceiros.

2. Custas, se houver, pela inventariante.

3. Decorrido o prazo recursal, sejam expedidos os competentes formais 

de partilha e alvará judicial.

4. Em atendimento ao art. 659, § 2º, do CPC, após o cumprimento do item 

supra, abra-se vista à Fazenda Pública.

 5. Após, arquivem-se, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe.

 Publique-se. Registre-se.

Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 13 de março de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 944375 Nr: 1406-69.2020.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MTML

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1406-69.2020.811.0003

Vistos etc.

1. Recebo a exordial.

 2. Cite-se a parte requerida para que preste contas ou ofereça 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 550, caput, 

do CPC.

3. Consigne-se, ainda, que, não sendo contestada a ação, ou, não 

apresentando o requerido as contas, observar-se-á o disposto no art. 

355, do Código de Ritos (art. 550, §4º, CPC).

4. Intime-se.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 13 de março de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 758609 Nr: 12516-75.2014.811.0003

 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: TGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDM, MTML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FILIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 7.206 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBSON PEREIRA GUIMARAES 

- OAB:OAB/MT 18.839/0

 Processo n.º 12516-75.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Considerando o teor da certidão de fl. 332, intimem-se a parte requerida 

pessoalmente e seu procurador, via DJe, para se manifestarem nos autos, 

em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 485, §1º, do Digesto Processual Civil, 

sob pena de extinção do feito, salientando-lhes o disposto no parágrafo 

único do art. 274 do mesmo Codex.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 13 de março de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069717/3/2020 Página 74 de 426



Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 760808 Nr: 13821-94.2014.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVSP, ES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ASSIS ANCHIETA - 

OAB:3846/MT

 Processo n.º 13821-94.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Ante o teor da certidão de fl. 85, informando que o prazo da prisão civil 

do executado se encerra hoje, determino a expedição, com urgência, do 

competente alvará de soltura, devendo ser ele colocado em liberdade, se 

por outro motivo não estiver preso.

2. Em seguida, intime-se a parte exequente para que se manifeste, no 

prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que de direito.

3. Após, abra-se vista dos autos ao representante do Ministério Público, 

para que se manifeste, no prazo legal.

4. Empós, venham-me conclusos.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 13 de março de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 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: MTML, ADM, RJM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDM

 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:

 Processo n.º 5929-37.2014.811.0003

Vistos etc.

 1. Intimem-se os herdeiros para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem quanto ao teor da petição de fls. a inventariante para que se 

manifeste sobre a petição de fls. 680/689.

2. Após, venham-me os autos conclusos para deliberação.

3. Intime-se.

 4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 13 de março de 2020.

 WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 708049 Nr: 2881-41.2012.811.0003

 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: MTML, RJM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA 

- OAB:1578/O, WESLEY AMARAL DE ANDRADE - OAB:24017/O

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

OAB:OAB/MT3719, THAIS LOUANA MENDES SILVA - 

OAB:OAB-MT18.941

 Processo n.º 2881-41.2012.811.0003

Vistos etc.

1. Considerando o teor da certidão de fl. 1.042, intimem-se a parte autora 

pessoalmente e seu procurador, via DJe, para se manifestarem nos autos, 

em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 485, §1º, do Digesto Processual Civil, 

sob pena de extinção do feito, salientando-lhes o disposto no parágrafo 

único do art. 274 do mesmo Codex.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 13 de março de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 469904 Nr: 1128-02.1982.811.0003

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE ALMEIDA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS PAULO ALENCAR DE 

OLIVEIRA - OAB:17536/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com finalidade de intimar a parte autora, através do 

patrono para manifestar acerca da resposta de oficio de fls. 60, no prazo 

de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 469904 Nr: 1128-02.1982.811.0003

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS PAULO ALENCAR DE 

OLIVEIRA - OAB:17536/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1128-02.1982.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fls. 68/69, devendo ser oficiado conforme o postulado.

2. Intime-se.

 3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 09 de março de 2020.

 WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1007005-40.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DURCEMIA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYANA SANTANA RINALDI OAB - MT24814/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNALDO SANTANA (REQUERIDO)

 

CERTIFICO que atá a presente data não fora prestada informação pelo 

INSS em reposta ao Ofício 174/2019 (entregue em 16/04/2019), reiterado 

através do Ofício 336/2019 (entregue em 12/08/2019). Assim, procedo à 

intimação da parte requerente para manifestação no prazo de cinco dias, 

com vista ao MP no mesmo prazo antes de encaminhar o feito ao gabinete 

para análise.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004067-04.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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A. G. D. O. N. (AUTOR(A))

Y. G. D. O. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA ALVES DE SOUSA OAB - MT8553/O (ADVOGADO(A))

SANDRA MARA FRANCO SETTE OAB - PR45210 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. N. (REU)

 

NOTIFICAÇÃO ACERCA DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO PARA A DATA: 15/04/2020 ÀS 14hs

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000420-35.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR DE LARA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA QUEILA MARTINS DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Parte Autora: PAULO CEZAR DE LARA, brasileiro, viúvo, operador de 

máquina, portador da cédula de identidade RG n.º 1055287-1, expedida 

pela SSP/MT, inscrita no CPF/MF sob o n.º 593.389.701-91. PARTE 

REQUERIDA: ESPÓLIO DE VÂNIA QUEILA MARTINS DOS SANTOS. 

PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS - PROCESSO: 1000420.35.2019.8.11.0003 PJE 

- FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PAULO CEZAR DE LARA, 

atualmente em local ignorado e incerto, para, no prazo 05 (CINCO) dias, 

dar o regular andamento no processo, VIA DEFENSORIA PÚBLICA, sob 

pena de extinção. Eu, Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 14 de 

março de 2020. Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1008229-76.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. J. D. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA MICHELLE OLIVEIRA OAB - MT21027/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. S. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0009496A 

(ADVOGADO(A))

SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO OAB - MT6541/O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº. 1008229-76.2019.8.11.0003 Vistos etc. 01. Oficie-se ao 

empregador do requerente, consoante pleito ministerial vertido no ID n. 

25279360, assinalando-se o prazo de cinco dias para resposta. 02. 

Intimem-se as partes para que venham a descrever, de forma 

fundamentada, as provas que pretendem efetivamente produzir, no prazo 

de cinco dias. Em caso de prova oral, deverão declinar quantas 

testemunhas pretendem arrolar, fins de melhor adequação da pauta pelo 

juízo. Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 03 de março 

de 2020. (assinatura digital) Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003570-87.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE SCHROEDER (REQUERENTE)

GUILHERME SCHROEDER NETO (REQUERENTE)

VERA LUCIA SCHROEDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTYANO DE ASSIS CAVALCANTE OAB - MT20464/O 

(ADVOGADO(A))

SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE OAB - MT0005771A 

(ADVOGADO(A))

VILMONES CRUZ DE ASSIS OAB - MT27756/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME SCHROEDER FILHO (ESPÓLIO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1003570-87.2020.8.11.0003. Vistos etc., I. Prima facie, nomeio 

inventariante o requerente Guilherme Schroeder Neto, facultando-o a 

firmar termo de compromisso no prazo de 05 (cinco) dias para os fins 

legais. II. Doravante, deverá o inventariante apresentar, juntamente com as 

primeiras declarações, no prazo de 20 (vinte) dias, os seguintes 

documentos: a) certidão de nascimento ou casamento, conforme o caso, 

dos herdeiros; b) certidão negativa de débito federal, estadual e municipal 

em nome do extinto; c) documento hábil a comprovar a propriedade de 

eventuais bens registrados em favor do autor da herança, em caso de 

existência de bens imóveis a matrícula atualizada, conforme preconiza o 

art. 1.227, do Código Civil e, na hipótese de bens móveis os respectivos 

documentos de propriedade; d) certidão negativa de testamento, nos 

moldes do art. 2º do Provimento n.º 56/2016-CNJ, em nome da extinta e; e) 

Guia de Informação e Apuração de ITCD devidamente acompanhada da 

avaliação administrativa do acervo patrimonial inventariado, com a 

comprovação do pagamento do tributo ou declaração de isenção do 

mesmo; sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito, eis 

que documentos indispensáveis à propositura da presente ação. III. 

Ouça-se a Fazenda Pública, manifestando-se ela sobre os valores e 

podendo, se deles discordar, juntar prova de cadastro em 20 dias ou 

atribuir valores que poderão ser aceitos pelos interessados, 

manifestando-se expressamente. IV. Por sua vez, havendo concordância 

quanto às primeiras declarações e quanto aos valores nela atribuídos para 

fins de avaliações para partilha e/ou recolhimento de ITCD, venham 

imediatamente as últimas declarações, já com comprovação do 

recolhimento dos impostos estaduais ou declaração de isenção do tributo 

e esboço de partilha final. V. Destaca-se que sendo todos os herdeiros 

maiores e capazes, além de não existir litígio sobre o patrimônio 

inventariado, poderá o inventariante optar pela conversão do presente em 

arrolamento sumário, se for o caso, em atenção aos limites monetários do 

art. 664 do CPC, máxime por este possuir rito mais célere que o ora eleito 

(CPC, art. 659 e ss.), caso em que, restará dispensado o atendimento ao 

item “e)” do parágrafo II supra mencionado. VI. Por fim, assinalo que 

quando da apresentação da Guia de Informação e Apuração do ITCD 

acompanhada da avaliação administrativa dos bens, ou após o 

arrolamento dos bens, deverá a inventariante retificar o valor atribuído à 

causa, pois 'o valor da causa em inventário ou arrolamento é calculado 

sobre o valor dos bens do espólio' (TJSP, 2ª Câm. Dir. Privado, Ag. 

80877-4/1-00, Rel. Des. Cezar Peluso, j. 19.5.1998). Ultimadas as 

diligências, conclusos. Às providências. Rondonópolis/MT, 07 de março de 

2020. (assinado digitalmente) Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1012916-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM SANTOS ARAUJO OAB - MT2644-O (ADVOGADO(A))

DIMITRI LEVINE PEREIRA CARVALHO FRAGA OAB - MT18822/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. R. N. (REU)

J. I. R. N. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

NOTIFICAÇÃO ACERCA DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO 

E JULGAMENTO PARA A DATA: 25/06/2020 ÀS 14hs30min

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001138-66.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. D. O. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

I. M. D. S. D. (EXECUTADO)

 

VISTA AO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002670-75.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. B. R. (EXEQUENTE)

T. B. R. (EXEQUENTE)

G. B. R. (EXEQUENTE)

A. B. R. (EXEQUENTE)

J. B. R. (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SIRLENE FERNANDES DE OLIVEIRA OAB - MT21267/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. R. F. (EXECUTADO)

 

VISTA AO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000006-03.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

F. R. R. (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON CLAYTON PESTANA OAB - MT16728/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. F. (RECONVINDO)

 

Processo: 1000006-03.2020.8.11.0003. Vistos etc., Fagner Ribeiro Ramos 

e Carolaine Alves Frete pugnam pela homologação de acordo entre eles 

pactuado acerca da regulamentação da verba alimentar e visitas da prole 

em comum, J. M. A. R., menor impúbere. Consta do acordo a fixação da 

verba alimentar a ser custeada pelo genitor no patamar de 20 % do salário 

minimo nacional, a ser paga até o dia 10 de cada mês, bem como o custeio 

proporcional pelo genitor das despesas extraordinárias da criança. 

Regulamentou-se também a forma como se dará a convivência 

paterno-filial (ID 27769135). O Parquet opinou pela homologação do aludido 

acordo (ID 30161824). É o relatório. Decido. Doravante, o acordo está 

encartado aos autos, constando-se o teor de suas avenças. Levando-se 

em consideração que a transação realizada entre as partes preserva os 

in te resses  da  c r iança ,  tendo  respe i t ado  o  b inôm io 

possibilidade/necessidade, insculpido no artigo 1.694, §1º, do Código Civil, 

sua homologação é medida que de rigor se impõe. Posto isso, 

HOMOLOGO, nos termos do artigo 487, III, “b” do CPC, o acordo tal qual o 

entabulado e, declaro, por conseqüência extinto o presente feito. Sem 

custas e honorários face a gratuidade da Justiça. Transitada em julgado, 

arquive-se com as cautelas de estilo. Ciência ao Ministério Público. P. I. e 

Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 13 de março de 2020. CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1014885-49.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. G. (AUTOR(A))

M. L. D. O. G. (AUTOR(A))

C. A. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMEIRE SANTOS MONTEIRO OAB - MT15701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. G. (REU)

 

Processo: 1014885-49.2019.8.11.0003. Vistos etc., Trata-se de pedido de 

homologação de acordo levado a efeito na via extrajudicial entre os 

genitores da menor M. L. de O. G., tendo por objeto a modificação da 

guarda da criança, regulamentação de direito de convivência materno-filial 

e verba alimentar a ser custeada pela genitora, figurando como 

interessados CARINE ABADIA DE OLIVEIRA e RAFAEL CARLOS 

GRELLMANN, devidamente representados e qualificados. Ajustou-se que 

a guarda da menor será exercida de forma unilateral pelo genitor, 

registrando-se como se dará o direito de convivência materna, bem como 

a obrigação da genitora e arcar com o importe mensal de 49 % do salário 

mínimo nacional a titulo de verba alimentar destinada à petiz, bem como o 

custeio de metade das despesas extraordinárias da menina, consoante 

peculiaridades vertidas no pedido inicial de ID n. 26347107. O Parquet 

opinou pela homologação do aludido acordo. É o relatório. Decido. O 

acordo está encartado aos autos, constando-se o teor de suas avenças. 

Levando-se em consideração que a transação realizada entre as partes 

preserva os interesses da menor, tendo respeitado o binômio 

possibilidade/necessidade, insculpido no artigo 1.694, §1º, do Código Civil, 

sua homologação é medida que de rigor se impõe. Posto isso, em sintonia 

ao parecer ministerial, HOMOLOGO, nos termos do artigo 487, III, “b” do 

CPC, o acordo tal qual o entabulado e, declaro, por conseqüência extinto o 

presente feito. Expeça-se termo de guarda a ser subscrito pelo genitor 

perante a secretaria judicial no prazo de até quinze dias. Sem custas e 

honorários face a gratuidade da Justiça. Transitada em julgado, arquive-se 

com as cautelas de estilo. Ciência ao Ministério Público. Intimem-se. 

Rondonópolis-MT, 13 de março de 2020. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1014580-65.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. V. S. D. O. (EXEQUENTE)

S. S. D. O. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

R. S. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIRIATO BISPO SEABRA OAB - MT0011061S (ADVOGADO(A))

 

Processo nº.: 1006759-10.2019.11.0003 Vistos. Trata-se de EXECUÇÃO 

DE ALIMENTOS, movida por M. V. S. S., devidamente representada pela 

genitora em face de R. S. S., todos bem qualificados nos autos. Com a 

inicial vieram os documentos pertinentes. No curso do processo, após a 

manifestação do executado, a parte exequente pugnou pela extinção do 

feito ante ao pagamento das parcelas alimentícias em atraso ora 

executadas (ID 30138306). O Parquet opinou pela extinção. É o relatório. 

Decido. Tendo em vista a quitação perpetrada, DECLARO EXTINTA, a 

presente Execução de Alimentos, em relação às parcelas em atraso ora 

executadas, em consonância com o disposto nos artigos 924, II, e 925, 

ambos do CPC. Sem custas e honorários, ante a gratuidade da Justiça 

precedentemente deferida. Concedo em prol do executado os benefícios 

da assistência judiciária gratuita. Após, arquivem-se os autos com as 

baixas estilares. Ciência ao Ministério Público. P.I. Rondonópolis-MT, 13 de 

março de 2020. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1013555-17.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. F. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO OAB - MT18950/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. F. D. O. (REU)

T. F. O. D. S. (REU)

 

Processo: 1013555-17.2019.8.11.0003. Vistos etc., Cuida-se de ação de 

oferta de alimentos c.c. regulamentação de visitas ajuizada por R. F. da S. 

em desfavor L. F. de O., representada pela genitora T. F. O. da S., todos 

bem qualificados nos autos. Com a inicial vieram os documentos 

pertinentes. Recebida a inicial foram arbitrados alimentos provisórios, 

regulamentando-se o direito de convivência paterna, designando-se 

audiência de conciliação. A referida audiência de conciliação restou 

exitosa. Pactuaram os genitores que a verba alimentar destinada à autora 

será devida no valor mensal equivalente a 30 % do salário mínimo vigente 

no país a ser pago pelo genitor em até o dia 10 de cada mês, mediante 

depósito em conta bancária. Na ocasião, ajustou-se também que o genitor 

arcará com o custeio de metade das despesas extraordinárias da infante, 

conforme descrição lançada na assentada. Ainda, pactuou-se a forma de 

exercício da convivência paterno-filial, consoante peculiaridades vertidas 

no termo de ID n. 26867273. O Parquet opinou pela homologação do 

aludido acordo. É o relatório. Decido. O acordo está encartado aos autos, 

constando-se o teor de suas avenças. Levando-se em consideração que 

a transação realizada entre as partes preserva os interesses da menor, 

tendo respeitado o binômio possibilidade/necessidade, insculpido no artigo 

1.694, §1º, do Código Civil, sua homologação é medida que de rigor se 

impõe. Posto isso, em sintonia ao parecer ministerial, HOMOLOGO, nos 

termos do artigo 487, III, “b” do CPC, o acordo tal qual o entabulado e, 

declaro, por conseqüência extinto o presente feito. Sem custas e 

honorários face a gratuidade da Justiça, restando deferido referido 

benefício em favor da parte requerida ante ao pedido vertido no bojo do 

termo de audiência retro. Oportunamente, arquive-se com as cautelas de 

estilo. Ciência ao Ministério Público. Intimem-se. Rondonópolis-MT, 13 de 

março de 2020. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001141-84.2019.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

A. P. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO DE SOUZA FREITAS JUNIOR OAB - MT10632/O (ADVOGADO(A))

NEUZIMAR DA CRUZ MAGALHAES OAB - MT11689/O (ADVOGADO(A))

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO(A))

JUNIOR SERGIO MARIN OAB - MT6295/O (ADVOGADO(A))

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1001141-84.2019.8.11.0003. Vistos etc., Cuida-se de pedido de 

cumprimento de sentença apresentado por WELITON DIASSIS DA SILVA 

SOJA (representado pela genitora) em desfavor de AILTON MACHADO 

SOJO, todos bem qualificados nos autos. Com a inicial vieram os 

documentos pertinentes. Recebida a exordial (ID 17873600), concedeu-se 

os benefícios da assistência judiciária gratuita, bem como determinou-se a 

intimação do devedor. O executado devidamente intimado, tendo 

apresentado manifestação no ID n. 18726434 aduzindo o adimplemento do 

débito em questão. A Defensoria Pública pugnou pela intimação pessoal da 

exequente. Sequencialmente, aportou-se ao feito certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça, dando conta da impossibilidade de proceder com a 

intimação da exequente (ID 23642471). Por derradeiro, a Defensoria 

Pública pugnou pela extinção do feito, sem resolução do mérito (fl. 100). É 

o relatório. Decido. Prima facie, é cediço que a prestação jurisdicional 

possui caráter instrumental, secundário, declarativo/executório, 

desinteressado e provocado, valendo-se da função pacificadora Estatal, 

aplicando o direito ao caso concreto. Destarte, nas circunstâncias atuais 

dos autos é inviável o seu prosseguimento sem qualquer interesse da 

parte exequente, conquanto nota-se que a mesma não cumpriu com o seu 

dever de colaboração, o que por certo impossibilita o prosseguimento da 

ação, consoante disposto pela Defensoria Pública na petição de ID 

30159277. Ademais, importante salientar que o feito encontra-se 

paralisado por meses, sem que tenha a exequente manifestado sobre a 

quitação do débito, inviabilizando a retomanda da macha processual. 

Desta feita, resta caracterizada a desídia da parte exequente, não 

havendo outra alternativa se não a extinção do feito sem resolução do 

mérito. Ora, há que se ponderar também, que o processo não pode ficar 

indefinidamente adormecido, mormente considerando-se as circunstâncias 

acima referidas, restando efetivamente demonstrado o abandono da 

causa, o que por sua vez inviabiliza o Juízo promover a movimentação da 

marcha processual. 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). Sobre o tema 

Humberto Theodoro Júnior leciona que: “A inércia das partes diante dos 

deveres e ônus processuais, acarretando a paralisação do processo, faz 

presumir desistência da pretensão à tutela jurisprudencial. Equivale ao 

desaparecimento do interesse, que é condição para o regular exercício do 

direito de ação. Presume-se, legalmente, essa desistência, quando ambas 

as partes se desinteressam e, por negligência, deixam o processo 

paralisado por mais de um ano, ou quando o autor não promove atos ou 

diligências que lhe competir, abandonando a causa por mais de 30 dias” 

(Curso de Processo Civil, vol. I, 20ª ed., ed. Forense, p. 310). Ante o 

exposto, com fundamento no art. 485, inciso III e IV do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito. Sem 

custas ante a gratuidade da Justiça. Defiro em favor do executado os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, sobretudo considerando-se a 

natureza assistencial da ação. Sem honorários. Oportunamente, 

arquivem-se os autos com as baixas estilares. Notifique-se o Parquet. P. I. 

Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 13 de março de 2020. CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007556-83.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. D. C. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. J. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDECI SOBRINHO PAZ DA SILVA OAB - MT24292/O (ADVOGADO(A))

VANDERLANDIS DA SILVA SANTOS OAB - MT19897-O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº.: 1007556-83.2019.8.11.0003 Vistos. Trata-se de ação de 

alimentos proposta por H. K. R. M. (d.n. 15/01/2006) e H. R. M. (d.n. 

16/12/2004) representados por sua genitora Sra. APARECIDA RODRIGUES 

DA CRUZ, em face de EDER JANE MEDEIROS, todos bem qualificado nos 

autos. Na petição vertida no ID n. 29480129 parte autora pugnou pela 

extinção do processo. Instado, o requerido quedou-se inerte, tendo o 

Parquet opinado pela extinção (ID 30230816). É o relatório. Decido. A 

desistência da ação é perfeitamente possível, registrando-se que à parte 

autora compete analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, 

dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados 

os requisitos da legislação instrumental, inexistindo in casu nada que 

obstaculize o acolhimento do pedido de desistência. Face ao exposto, 

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus efeitos jurídicos e 

legais efeitos, a DESISTÊNCIA formulada (art. 200, parágrafo único, CPC), 

e DECLARO EXTINTO o processo sem resolução do mérito (art. 485, VIII, 

c/c o art. 354, ambos do CPC). Via de consequência, revogo o provimento 

liminar concedido quando do recebimento da ação. Sem custas ante a 

gratuidade da Justiça. Sem honorários. Concedo em prol do requerido os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, sobretudo tendo em vista a 

natureza da causa e o deslinde final adotado. Ciência ao Ministério Público. 

P. I. Arquivem-se com as baixas devidas. Rondonópolis-MT, 13 de março 

de 2020. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007438-10.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

I. E. B. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P. S. A. N. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO SOUZA FUQUES OAB - RS24807 (ADVOGADO(A))

 

Parte Autora: IDALINA ESQUIVEL BARCELLOS, brasileira, convivente, 

aposentada, RG nº. 5061781745 SSP/MT, CPF nº. 948.020.500-97. PARTE 

REQUERIDA: PAULO SERGIO ALVES NUNES. PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS - 

PROCESSO: 1007438.10.2019.8.11.0003 PJE - FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

DA PARTE AUTORA IDALINA ESQUIVEL BARCELLOS, atualmente em local 

ignorado e incerto, para, no prazo 05 (CINCO) dias, dar o regular 

andamento no processo, VIA DEFENSORIA PÚBLICA, sob pena de 

extinção. Eu, Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 14 de março de 

2020. Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001624-85.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0012062A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. S. L. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ONOFRE RIBEIRO DA SILVA NETO OAB - MT7356/A (ADVOGADO(A))

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

JULIANA DE ANDRADE OAB - MT22462/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO ACERCA DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO PARA A DATA: 21/05/2020 ÀS 15hs

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002308-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. F. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA OAB - MT19878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. L. B. (EXECUTADO)

 

Parte Autora: MARIA EDUARDA FIALHO BIN, brasileira, estudante, solteira, 

portadora da RG 2619703-0, expedida pela SSP/MT, inscrita no CPF/MF 

055.913.161-58. PARTE REQUERIDA: NEIGOR LUIZ BIN. PRAZO: 15 
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(QUINZE) DIAS - PROCESSO: 1002308.73.2018.8.11.0003 PJE - 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA MARIA EDUARDA FIALHO 

BIN, atualmente em local ignorado e incerto, para, no prazo 05 (CINCO) 

dias, dar o regular andamento no processo, VIA ADVOGADO, sob pena 

de extinção. Eu, Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 14 de março 

de 2020. Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002308-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. F. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA OAB - MT19878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. L. B. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1002308-73.2018.8.11.0003 MARIA EDUARDA FIALHO BIN - CPF: 

055.913.161-58 (EXEQUENTE) NEIGOR LUIZ BIN (EXECUTADO) CERTIDÃO 

NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, 

Notificação Certifico que, no dia 23/01/2020, às 10:20, me desloquei até o 

Jardim Lourdes e percorri toda a extensão da Rua Suely Maria da Silva, 

porém não localizei o número 293 no logradouro. Ressalto que a 

sequência numérica da citada rua é desordenada e indagando a moradora 

da casa nº. 288, onde também funciona uma mercearia, a mesma afirmou 

ser moradora antiga do bairro, ressaltando desconhecer a pessoa a ser 

intimada. Desse modo, não foi possível intimar Maria Eduarda Fialho Bin. 

Rondonópolis/MT, 23 de janeiro de 2020. FLAVIA APARECIDA CROZARA 

GARCIA Oficial de Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1009837-80.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO RIVELO PRIMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA RIVELO PRIMO (INVENTARIADO)

 

Parte Autora: LUCIANO RIVELO PRIMO, brasileiro, CPF/MF 966.681.561-34. 

PARTE REQUERIDA: ESPÓLIO DE ROSA RIVELO PRIMO. PRAZO: 15 

(QUINZE) DIAS - PROCESSO: 1009837.80.2017.8.11.0003 PJE - 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA LUCIANO RIVELO PRIMO, 

atualmente em local ignorado e incerto, para, no prazo 05 (CINCO) dias, 

dar o regular andamento no processo, VIA ADVOGADO, sob pena de 

extinção. Eu, Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 14 de março de 

2020. Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1009837-80.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO RIVELO PRIMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA RIVELO PRIMO (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1009837-80.2017.8.11.0003 LUCIANO RIVELO PRIMO - CPF: 

966.681.561-34 (REQUERENTE) ROSA RIVELO PRIMO - CPF: 

318.090.901-30 (INVENTARIADO) CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e 

Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico que, no 

dia 07/01/2020, às 17:15, me desloquei até o Residencial Acácias, porém 

fui informada pela Sra. Cida, porteira, que inexiste no local quadras 12 e 

13, desconhecendo, ainda, a pessoa a ser intimada. Desse modo, não foi 

possível intimar Luciano Rivelo Primo. Rondonópolis/MT, 07 de janeiro de 

2020. FLAVIA APARECIDA CROZARA GARCIA Oficial de Justiça SEDE DO 

E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003499-56.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. G. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. G. A. (REU)

R. G. P. (REU)

J. D. G. D. A. (REU)

D. G. A. (REU)

S. A. D. S. N. (REU)

D. G. S. (REU)

S. L. D. S. (REU)

J. G. D. S. (REU)

M. A. G. A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Certidão de Decurso de 

Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a 

presente data, qualquer manifestação do(a) DANIEL GERALDELLI SOUSA, 

RAZÃO PELA QUAL FAÇO VISTA DOS AUTOS A PARTE AUTORA. 

RONDONÓPOLIS, 14 de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

2ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 

3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1010490-14.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

L. R. M. (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO os autos para anexar a CARTA PRECATÓRIA recebida por 

esta Secretaria. No mesmo ato, procedo à INTIMAÇÃO da parte autora, 

através do patrono habilitado, para que tome ciência e, querendo, 

manifeste-se no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004073-11.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVANID DE JESUS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO DE OLIVEIRA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1004073-11.2020.8.11.0003 Vistos etc., 1. A concessão dos benefícios 

da Assistência Judiciária Gratuita será apreciada depois da apresentação 

do rol de bens a serem inventariados. 2. Nomeio inventariante a 

requerente IVANID DE JESUS PEREIRA OLIVEIRA, facultando-a a firmar 

compromisso em 05 (cinco) dias, devendo prestar as primeiras 

declarações em 20 (vinte) dias, independente de nova intimação, 

dispensando-se a lavratura do respectivo termo. 3. Sem prejuízo, deverá a 

inventariante apresentar, no mesmo prazo, os seguintes documentos: a) 

certidões negativas de débito municipal, estadual e federal em nome do de 

cujus; b) documentos dos bens a serem inventariados, com a propriedade 

devidamente registrada em favor do autor da herança, sob pena de restar 

prejudica a transmissão; c) Guia de Informação e Apuração de ITCMD, 

devidamente acompanhada da avaliação administrativa do acervo 

patrimonial inventariado, com o respectivo comprovante de recolhimento 

do tributo ou declaração de isenção do mesmo; d) certidão negativa de 

testamento, nos moldes do art. 2º, do Provimento n.º 56/2016-CNJ; e) 

instrumento de representação processual do menor Orlando J. P. de O. 

Sem prejuízo, a representante do espólio deverá retificar o valor atribuído 

à causa, pois 'o valor da causa em inventário ou arrolamento é calculado 

sobre o valor dos bens do espólio' (TJSP, 2ª Câm. Dir. Privado, Ag. 

80877-4/1-00, Rel. Des. Cezar Peluso, j. 19.5.1998). 4. Aportando aos 

autos os dados necessários dos demais sucessores e, ausente o 
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instrumento de representação processual, promova-se a citação dos 

mesmos, mediante carta com aviso de recebimento, nos moldes do art. 

626, §1º, do CPC, ‘vedada a citação por oficial de justiça – porque 

comprometeria a duração razoável do processo’ (STJ. 3ª Turma. REsp 

1.584.088-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 15/05/2018 – 

Informativo nº. 626). 5. Apresentadas as primeiras declarações, abra-se 

vista dos autos a Fazenda Pública, para fins do art. 626, do CPC. 6. Após, 

colha-se parecer ministerial. Às providências. Rondonópolis/MT, 10 de 

março de 2020. (Assinado digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002518-56.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

K. C. T. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOEL MARCOS GARCIA OAB - MT23548/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. C. T. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO ACERCA DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE ENTREVISTA 

PARA A DATA: 08/04/2020 ÀS 15hs30min

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1011515-62.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA ALVES DE OLIVEIRA GONCALVES (REQUERENTE)

RODRIGO METELLO DE OLIVEIRA (INVENTARIANTE)

GRACIELA METELLO DE OLIVEIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARTELLO JUNIOR OAB - MT6370-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSTEOMAR ALVES DE OLIVEIRA (DE CUJUS)

OSTEOMAR ALVES DE OLIVEIRA (ESPÓLIO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1011515-62.2019.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de pedido de Alvará 

Judicial aforado por RODRIGO METELLO DE OLIVEIRA, sucessor do 

falecido OSTEOMAR ALVES DE OLIVEIRA, ambos bem qualificados nos 

autos, com o fito de obter autorização para transmissão da propriedade de 

dois veículos automotores deixados pelo extinto e valores disponíveis em 

instituição financeira. Consta do feito que o falecido era divorciado ao 

tempo do passamento, tendo deixado a título de sucessão apenas os bens 

móveis suprarreferidos, consoante documentos coligidos nos IDs 

24449326, 24449325 e 24449324, bem como os descendentes ora 

habilitados. Destarte, pugna pela transmissão do automóvel Renault/Duster 

à pessoa de Maria Jose Balbino Pinto, aduzindo já o terem alienado, 

almejando, ainda, a transferência dos bens sobejantes aos legítimos 

herdeiros. Junto à inicial veio a documentação pertinente. Brevemente 

relatados. Decido. Ab initio, efetivei buscas junto ao sítio eletrônico do 

Detran/MT (https://www.detran.mt.gov.br), apurando-se que recai ônus 

de impedimento registrado às margens do veículo Renault/Duster, em 

razão da executio embatida pelo Município de Rondonópolis nos autos do 

feito sob Código 88261, em tramitação perante a Segunda Vara 

Especializada de Fazenda Pública local, cujo resultado segue anexo. 

Destarte, tratando-se de patrimônio sub judice, objeto de penhora online 

acolhida por aquele juízo para fins de resguardar o pagamento do crédito 

preferencial da Fazenda Pública Municipal, nos termos do art. 186, do CTN, 

descabe a esta especializada suplantar a aludida garantia, demandando o 

prévio desembaraço do bem para, só então, autorizar a transmissão 

pretendida. Paralelamente, prescreve o art. 669, do CPC, in verbis: “Art. 

669. São sujeitos à sobrepartilha os bens: III - litigiosos, assim como os de 

liquidação difícil ou morosa (...).” Por tais razões, deixo de acolher o pleito 

de alvará judicial concernente ao veículo Renault/Duster, cor verde, placa 

NPQ-6501, franqueando as partes a solução primária da questão para, 

então, manejarem o quanto necessário a transferência do automóvel 

aludido. Superadas tais premissas, passo a análise dos demais pedidos. 

Pois bem. Trata-se de Alvará Judicial visando obter autorização para 

efetuar a transferência de um veículo automotor e valores depositados 

junto a instituição financeira Sicredi, de propriedade do falecido 

OSTEOMAR ALVES DE OLIVEIRA. Os interessados são os únicos 

descendentes do falecido, estando devidamente representados e 

concordes nos autos, requerendo a transmissão em prol dos mesmos, 

inexistindo vedação legal, portanto, ao deferimento do pleito inaugural, 

neste particular. Apenas para não passar em branco, há nos autos as 

certidões negativas de débito federal (ID 24449324) e municipal (ID 

26827796), bem como anuência prestada pelos consortes dos herdeiros 

(IDs 26827801 e 26827802). Posto isso, considerando-se a unicidade de 

domínio perante o órgão de trânsito competente e, a ressalva alhures 

referida, DEFIRO EM PARTE o Alvará pleiteado, com prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias, autorizando o requerente RODRIGO METELLO DE OLIVEIRA a 

transferir a si ou a quem indicar a propriedade do veículo Nissan/Frontier, 

cor prata, placa OAQ-5033, melhor descrito e caracterizado no CLRV 

acostado no ID 24449325, de propriedade do falecido OSTEOMAR ALVES 

DE OLIVEIRA. Fica o órgão público competente autorizado a deixar de dar 

cumprimento ao alvará judicial caso seja verificada eventual restrição 

administrativa (bloqueio judicial do veículo via RenaJud) ou restrição 

financeira (alienação fiduciária / arrendamento mercantil, etc.). Outrossim, 

faça constar do 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 o alvará, com idêntico 

lapso, autorizando os sucessores Rodrigo Metello de Oliveira, Debora 

Alves de Oliveira Gonçalves e Graciela Metello de Oliveira Costa a 

levantarem os valores existentes junto a Cooperativa de Crédito Sicredi, 

consoante apurado nos IDs 24684516 e 25338424, a que fazia jus o de 

cujus Osteomar Alves de Oliveira, na proporção de 33,33% (trinta e três 

vírgula trinta e três por cento) para cada um. Dispenso a prestação de 

contas. Sem custas, eis que as partes militam sob o pálio da Assistência 

Judiciária Gratuita. Honorários inaplicáveis à espécie. No mais, conforme 

inteligência do art. 722 do CPC, vistas à Fazenda Pública Estadual. 

Providenciadas as determinações supra, ao arquivo com as baixas de 

estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 12 de março 

de 2020. (Assinado digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1009633-65.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO KLIMASCHEWSK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA GAIO ISIDORO OAB - MT17345/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1009633-65.2019.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de pedido de Alvará 

Judicial aforado por JOAO KLIMASCHEWSK, aduzindo ter adquirido três 

lotes de propriedade dos falecidos Odilon Augusto de Brito e Iraci de 

Oliveira Brito, almejando, por meio desta, obter autorização judicial para 

outorga das mencionadas escrituras públicas dos imóveis registrados sob 

as matrículas n.º 123086, 123087 e 123088 do RGI local. Vieram os 

documentos pertinentes. Facultou-se a emenda da inicial, a fim de que 

aportassem aos autos as certidões de óbito dos alienantes, bem como 

declaração de anuência dos sucessores do casal falecido acerca da 

pretensão ventilada. Na sequência, sobreveio a manifestação do 

interessado (ID 29925967), requerendo a intimação dos herdeiros que se 

negaram a conferir-lhe a aquiescência. Relatei. Decido. Com efeito, sabido 

que o procedimento dos alvarás judiciais são afetos à jurisdição 

voluntária, caminho este a ser trilhado pela parte para a obtenção de 

simples autorização para a prática de determinado ato. Alguns 

doutrinadores costumam defender, aliás, que a jurisdição voluntária nada 

teria efetivamente de jurisdição, sendo mera administração de interesses 

privados, do que discorda outra parcela da doutrina. De qualquer forma, 

para o manejo de tal espécie de procedimento, é pressuposto inarredável 

a inexistência de pretensão resistida, ou seja, a ausência de lide, além da 

cabal comprovação de anuência do atual proprietário (registral) do imóvel, 

in casu, de seus herdeiros necessários. Pois bem. Reportando-me aos 

autos, verifica-se do extrato processual dos feitos sucessórios de Odilon 

Augusto de Brito e Iraci de Oliveira Brito, que figuram como herdeiros as 

pessoas de Reginalda de Oliveira Brito Silva, Ruth Sandra de Oliveira Brito, 

Regina de Oliveira Brito, Rusineth de Oliveira Brito Sala, Odilon de Oliveira 

Brito Filho e Messias Augusto de Brito (IDs 2324995 e 23249950). Por sua 

vez, a manifestação de emenda angariou tão somente a anuência 

prestada pela herdeira Reginalda (ID 29925984), ora procuradora 

habilitada nos autos, lançando mão das demais. Logo, ressai que se trata 

de pretensão resistida pela maior parte dos herdeiros, inexistindo no feito 
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em apreço qualquer declaração de quitação fornecida pelos proprietários 

registrais, mas tão somente recibos de pagamento. Destarte, havendo 

discordância da cadeia hereditária quanto a transmissão pretendida, 

subsistindo dúvidas acerca de sua regularidade, deve a resolução ser 

buscada nas vias ordinárias, mediante procedimento contencioso, não 

comportando a dedução em procedimento de jurisdição graciosa. Na 

hipótese vertente, é imperativo o exercício do contraditório e da ampla 

defesa aos filhos dos falecidos, o que não se vislumbra em ações de 

jurisdição voluntária, por sua natureza. Por oportuno, não se considera a 

hipótese de dilação probatória no bojo do procedimento de alvará judicial, 

visando a apuração de questões de alta indagação, devendo a parte 

interessada ser remetida às vias ordinárias para dirimir a duvidosa 

questão, já prematuramente constatada. Sobre a matéria, confira-se o 

seguinte trecho jurisprudencial: “(...) Na Jurisdição Voluntária o Magistrado 

apenas gerencia um ‘negócio jurídico processual’, na medida em que sua 

atividade constitui-se de natureza constitutiva ou integrativa. 2. 

Tratando-se de procedimento de jurisdição voluntária, o autor deve 

demonstrar, de maneira pré-definida, a pertinência do direito vindicado ao 

rito especial mencionado, ou seja, deve encontrar-se o mesmo indene de 

dúvidas acerca de sua exigibilidade, mormente, inexistir, na hipótese, 

amplo campo de exercício ao contraditório. 3. A inexistência da 

demonstração, de plano, da ausência de litigiosidade na pretensão 

deduzida, conduz a extinção do processo pela ausência de interesse 

processual, devendo ser desconstituída a sentença que julga 

improcedente o pedido.” (TJMG – AC 10145100546798001 – 16ª Câmara 

Cível, Publicado em 24/05/2013, Relator Wagner Wilson). 

Conseguintemente, entendo que a medida adotada para satisfação de sua 

pretensão mostra-se inadequada, estando ausente, neste caso, uma das 

condições da ação, qual seja, o interesse de agir da parte requerente, 

pois esta requer a existência concomitante de três requisitos, a utilidade, a 

necessidade do provimento judicial pleiteado e a adequação da via eleita. 

Ilustro: “Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir 

a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela 

jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. 

Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado 

ou efetivamente violado (v.g., pelo inadimplemento da prestação e 

resistência do réu à pretensão do autor). De outra parte, o autor movendo 

a ação errada ou utilizando-se do procedimento incorreto, o provimento 

jurisdicional não lhe será útil, razão pela qual a inadequação procedimental 

acarreta a inexistência de interesse processual.” (NERY JUNIOR, Nelson; 

NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado e 

legislação extravagante. 10. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2007, p. 504). Inviável, portanto, o processamento 

do presente pleito pela via simplificada, porquanto no caso de transmissão 

causa mortis dos direitos à venda expressos no contrato de promessa de 

compra e venda, em razão do princípio da saisine, ficam os sucessores 

do promitente vendedor titulando o domínio do bem imóvel objeto do ajuste 

e, portanto, legitimados passivamente para a ação de adjudicação 

compulsória, sendo possível, é verdade, o compromissário comprador 

pleitear alvará para outorga, pelo espólio, da escritura definitiva, postura 

esta inclusive já adotada por nesta unidade jurisdicional, desde que 

evidente a situação fática. Entrementes, o direito material do promitente 

vendedor, se não adimplida a obrigação correlata voluntariamente, enseja 

sua atuação através da adjudicação compulsória. Para tanto, 

apresenta-se nuclear a caracterização de sua recusa à outorga da 

escritura pública, pois trata-se de condição específica da ação de 

adjudicação compulsória, ex vi o art. 16, do Decreto-lei nº 58/37. Assim, 

subsistindo uma declaração não emitida fundada em negócio jurídico, 

mostra-se necessário o devido processo legal, com a formação de 

relação jurídica válida, visando a confirmação do adimplemento da 

obrigação de pagamento que consta do contrato e da respectiva 

viabilidade na transmissão do domínio, garantindo-se, ademais, direitos 

dos herdeiros e de eventual terceiro de boa-fé. A propósito: “APELAÇÃO 

CÍVEL - ALVARÁ JUDICIAL - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E 

VENDA - IMÓVEL - ALVARÁ JUDICIAL PARA OUTORGA DE ESCRITURA 

PÚBLICA - INVIABILIDADE - VIA INADEQUADA - DESPROVIMENTO. - Na 

ação que tenha por objeto a emissão de declaração de vontade, a 

sentença que julgar procedente o pedido, uma vez transitada em julgado, 

produzirá todos os efeitos da declaração não emitida (Art. 501, do 

CPC/15). - A adjudicação compulsória é o meio próprio para obter o 

cumprimento da obrigação de contratar, devendo a ação ser proposta 

contra o espólio ou os herdeiros do vendedor falecido.” (TJMG - Apelação 

Cível 1.0481.05.045285-5/002, Relator (a): Des.(a) Fabio Maia Viani). 

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.16.070481-3/001, Relator (a): Des.(a) Lílian 

Maciel Santos (JD Convocada), 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

13/07/2017, publicação da súmula em 25/07/2017). Nesse sentido, reputo 

demasiadamente temerário assegurar que não haveria conflito de 

interesses sobre os imóveis, apto a viabilizar a utilização do procedimento 

de jurisdição voluntária ora manejado, sendo a adjudicação compulsória 

meio próprio para obter o cumprimento da obrigação referida. Diante disso, 

observando todos os requisitos arrolados no artigo 319 do Código de 

Processo Civil, a petição inicial apresentada ao juízo é inepta, sobretudo 

considerando-se a absoluta inadequação da via eleita, fato que impede a 

adaptação ao procedimento legal, devendo ser a petição inicial indeferida 

liminarmente, nos termos do artigo 485, I e IV, do Código de Processo Civil. 

Ainda, vide a lição de Nelson Nery Junior, in Código de Processo Civil 

Comentado, 3.ª ed., Ed. RT, pág. 520): “Emenda da inicial. Quando a 

petição inicial contiver alguma irregularidade, é preciso que se indague 

sobre a natureza do vício. Sendo sanável a irregularidade, o juiz deve dar 

oportunidade ao autor para emendar a petição inicial, sob pena de 

cerceamento de defesa. Sendo insanável, o indeferimento da inicial pode 

ser decretado de imediato, sem necessidade de qualquer outra 

providência por parte do magistrado'. Ante ao exposto, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL de Alvará ajuizada por JOAO KLIMASCHEWSK, com 

fundamento no art. 330, I, do Código de Processo Civil, porquanto 

inadequada a via utilizada e, por seu turno, JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito, forte no quanto disposto no art. 485, I e IV, 

do mesmo Codex. Sem custas, ante ao benefício da Justiça Gratuita que, a 

teor do pedido vertido na inicial, ora defiro ao requerente. Honorários 

indevidos diante da ausência de angularização processual. Transitada em 

julgado, arquive-se com baixa. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 13 de março de 2020. (Assinado digitalmente) CLÁUDIA 

BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003544-89.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IRIA BOCK (INVENTARIANTE)

DAMARIS BOCK (REQUERENTE)

JORGE OMAR FAGUNDES (REQUERENTE)

ANA PAULA BENDER FAGUNDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA MARIA GUIMARAES DE SA RIBEIRO REFATTI OAB - 

MT18042-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOHAINI AMARAL FAGUNDES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1003544-89.2020.8.11.0003. Vistos etc., I. Prima facie, a concessão dos 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita será apreciada depois da 

apresentação do rol de bens a serem inventariados. Demais disso, quando 

da apresentação da Guia de Informação e Apuração do ITCD 

acompanhada da avaliação administrativa dos bens, deverá a 

inventariante retificar o valor atribuído à causa, pois 'o valor da causa em 

inventário ou arrolamento é calculado sobre o valor dos bens do espólio' 

(TJSP, 2ª Câm. Dir. Privado, Ag. 80877-4/1-00, Rel. Des. Cezar Peluso, j. 

19.5.1998). II. Nomeio inventariante a requerente Iria Bock, facultando-a a 

firmar termo de compromisso no prazo de 05 (cinco) dias para os fins 

legais. III. Doravante, deverá a inventariante apresentar, juntamente com 

as primeiras declarações, os seguintes documentos: a) certidão de 

nascimento ou casamento, conforme o caso, da requerente Iria Bock e do 

falecido; b) certidão negativa de débito federal, estadual e municipal em 

nome do extinto; c) documento hábil a comprovar a propriedade de 

eventuais bens registrados em favor do autor da herança, em caso de 

existência de bens imóveis a matrícula atualizada, conforme preconiza o 

art. 1.227, do Código Civil e, na hipótese de bens imóveis os respectivos 

documentos de propriedade; d) certidão negativa de testamento, nos 

moldes do art. 2º do Provimento n.º 56/2016-CNJ, em nome da extinto; e e) 

Guia de Informação e Apuração de ITCD devidamente acompanhada da 

avaliação administrativa do acervo patrimonial inventariado, com a 

comprovação do pagamento do tributo ou declaração de isenção do 

mesmo; sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito, eis 

que documentos indispensáveis à propositura da presente ação. IV. 

Cite-se a herdeira sem a regularização processual, mediante carta com 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069717/3/2020 Página 81 de 426



aviso de recebimento, nos moldes do art. 626, §1º, do CPC, ‘vedada a 

citação por oficial de justiça – porque comprometeria a duração razoável 

do processo’ (STJ. 3ª Turma. REsp 1.584.088-MG, Rel. Min. Nancy 

Andrighi, julgado em 15/05/2018 – Informativo nº. 626). V. Ouça-se a 

Fazenda Pública, manifestando-se ela sobre os valores e podendo, se 

deles discordar, juntar prova de cadastro em 20 dias ou atribuir valores 

que poderão ser aceitos pelos interessados, manifestando-se 

expressamente. VI. Por sua vez, havendo concordância quanto às 

primeiras declarações e quanto aos valores nela atribuídos para fins de 

avaliações para partilha e/ou recolhimento de ITCD, venham imediatamente 

as últimas declarações, já com comprovação do recolhimento dos 

impostos estaduais ou declaração de isenção do tributo e esboço de 

partilha final. VII. Por fim, sendo todos os herdeiros maiores e capazes, 

além de não existir litígio sobre o patrimônio inventariado, poderá o 

inventariante optar pela conversão do presente em arrolamento sumário, 

máxime por este possuir rito mais célere que o ora eleito (CPC, art. 630 e 

ss.), caso em que, restará dispensado o atendimento ao item “e)” do 

parágrafo III supra mencionado. VIII. Doravante, concedo o prazo de 60 

(sessenta) dias para a herdeira Damáris Bock, regularizar a paternidade 

no assento civil de nascimento, em via própria e adequada, sob pena de 

não integrar a sucessão. IX. Por derradeiro, verifico que a herdeira está 

incluída no polo passivo da demanda. Todavia, quem ostenta legitimidade 

para tanto é o autor da herança. A par disso, considerando as 

informações lançadas na petição inicial, promova-se a serventia a 

retificação das informações cadastradas no sistema PJE, atinente ao polo 

passivo da demanda. Ultimadas as diligências, conclusos. Às 

providências. Rondonópolis/MT, 09 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001837-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE ROSA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE LIMA ROSSONI OAB - MT0018581A (ADVOGADO(A))

ANDERSON PABLO FERREIRA DE CAMARGO OAB - MT0015222A 

(ADVOGADO(A))

JEANCARLO RIBEIRO OAB - MT7179-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ULISSES ALVES DE MACEDO NETO (INVENTARIADO)

 

VISTA AO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006556-48.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

F. C. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0012062A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. S. D. S. (REU)

V. M. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

VISTA AO CURADOR NOMEADO PARA MANIFESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010545-33.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

N. M. D. S. F. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SHIRLEY FATIMA ZAMAR OAB - MT4310/A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1010545-33.2017.8.11.0003 Vistos em correição. Cuida-se de 

“Cumprimento de Sentença” consistente em exigir pagamento do valor de 

R$ 10.000,00 (dez mil reis), referente à cota parte da parte exequente, 

acerca da partilha dos bens partilhados no pretenso divórcio, homologado 

no Procedimento 61838/2015, com regular tramite no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania de Rondonópolis – CEJUSC. Aportou-se 

aos autos manifestação do executado (ID 18852457), alegando, em 

síntese, que encontra-se em dias com os alimentos devidos ao menor N. 

K. D. M., bem como argui a ilegitimidade de genitora de figurar no polo ativo 

da presente lide. Malgrado tenha o executado apresentado comprovantes 

de pagamentos do adimplemento dos alimentos devidos ao filho (ID’s 

18852485, 18852487, 18852489, 18852741 e 18852749), o presente 

executio busca o adimplemento de obrigação de pagar quantia certa, 

decorrente de ajuste das partes em sede de partilha. Desse modo, dou por 

prejudicada a análise da peça processual carreada no ID nº 18852457, eis 

que incompatível com os débitos ora vindicados nos autos em comento. 

Destarte, INDEFIRO o pedido retro, tendo em vista o transcurso do prazo in 

albis sem que houvesse qualquer manifestação acerca dos débitos ora 

pleiteado, sendo incumbência da própria Defensoria Pública, detentora de 

capacidade postulatória, requerer o que de direito. À vista disso e a fim de 

evitar futura arguição de nulidade, reabro o prazo de 05 (cinco) dias, da 

parte autora para que manifeste-se, dando regular andamento ao 

processo, sob pena de extinção. Às providências. Rondonópolis/MT, 08 

de junho de 2019. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1005313-06.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDECI SOBRINHO PAZ DA SILVA OAB - MT24292/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

G. A. F. (HERDEIRO)

VANDA FERNANDES DA SILVA (HERDEIRO)

JEOVANE TOLENTINO DA SILVA (HERDEIRO)

LAURINDO FERREIRA DA SILVA (HERDEIRO)

DIRCEU FERREIRA DA SILVA (HERDEIRO)

SILVANA FERREIRA DA SILVA (HERDEIRO)

MARIA IRANI FERREIRA DA SILVA (HERDEIRO)

IZABEL FERREIRA DA SILVA (HERDEIRO)

NELCI FERREIRA DA SILVA (HERDEIRO)

DIOLINDA DOS SANTOS SILVA (HERDEIRO)

NELITO FERREIRA DA SILVA (HERDEIRO)

JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA (HERDEIRO)

I. A. F. (HERDEIRO)

NEIDE SILVA MOREIRA (HERDEIRO)

IVAILTON TOLENTINO DA SILVA (HERDEIRO)

 

Intimação do advogado da parte inventariante para apresentar, no prazo 

de 15 (quinze) dias, as retificações necessárias junto ao plano final de 

partilha, em sendo o caso, abrindo-se nova vista ao Parquet. Por oportuno, 

deverá o inventariante apresentar aos autos a CCIR expedida pelo INCRA, 

devidamente atualizada e autenticada, relativamente ao imóvel rural 

pertencente ao acervo hereditário, no aludido prazo.

Intimação Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1005313-06.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDECI SOBRINHO PAZ DA SILVA OAB - MT24292/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

G. A. F. (HERDEIRO)

VANDA FERNANDES DA SILVA (HERDEIRO)

JEOVANE TOLENTINO DA SILVA (HERDEIRO)

LAURINDO FERREIRA DA SILVA (HERDEIRO)

DIRCEU FERREIRA DA SILVA (HERDEIRO)

SILVANA FERREIRA DA SILVA (HERDEIRO)

MARIA IRANI FERREIRA DA SILVA (HERDEIRO)

IZABEL FERREIRA DA SILVA (HERDEIRO)

NELCI FERREIRA DA SILVA (HERDEIRO)

DIOLINDA DOS SANTOS SILVA (HERDEIRO)

NELITO FERREIRA DA SILVA (HERDEIRO)

JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA (HERDEIRO)

I. A. F. (HERDEIRO)

NEIDE SILVA MOREIRA (HERDEIRO)
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IVAILTON TOLENTINO DA SILVA (HERDEIRO)

 

Intimação do advogado da parte inventariante para apresentar, no prazo 

de 15 (quinze) dias, as retificações necessárias junto ao plano final de 

partilha, em sendo o caso, abrindo-se nova vista ao Parquet. Por oportuno, 

deverá o inventariante apresentar aos autos a CCIR expedida pelo INCRA, 

devidamente atualizada e autenticada, relativamente ao imóvel rural 

pertencente ao acervo hereditário, no aludido prazo.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004073-11.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVANID DE JESUS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO DE OLIVEIRA (INVENTARIADO)

 

ATO ORDINATÓRIO impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

INTIMAR a inventariante apresentar, no mesmo prazo, os seguintes 

documentos: a) certidões negativas de débito municipal, estadual e federal 

em nome do de cujus; b) documentos dos bens a serem inventariados, 

com a propriedade devidamente registrada em favor do autor da herança, 

sob pena de restar prejudica a transmissão; c) Guia de Informação e 

Apuração de ITCMD, devidamente acompanhada da avaliação 

administrativa do acervo patrimonial inventariado, com o respectivo 

comprovante de recolhimento do tributo ou declaração de isenção do 

mesmo; d) certidão negativa de testamento, nos moldes do art. 2º, do 

Provimento n.º 56/2016-CNJ; e) instrumento de representação processual 

do menor Orlando J. P. de O. Sem prejuízo, a representante do espólio 

deverá retificar o valor atribuído à causa, pois 'o valor da causa em 

inventário ou arrolamento é calculado sobre o valor dos bens do espólio' 

(TJSP, 2ª Câm. Dir. Privado, Ag. 80877-4/1-00, Rel. Des. Cezar Peluso, j. 

19.5.1998).

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

Processo Número: 1015716-97.2019.8.11.0003

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

MARCIO DA SILVA GONCALVES OAB - 896.050.981-72 

(REPRESENTANTE)

LETICIA REGINA SILVA GONCALVES OAB - 010.345.131-50 

(REPRESENTANTE)

MARCELO DA SILVA GONCALVES OAB - 896.031.251-72 

(REPRESENTANTE)

LUCIANO HALISSON DA SILVA GONCALVES OAB - 654.783.121-34 

(REPRESENTANTE)

FRANCISCO GONCALVES DE ASSIS NETO OAB - 654.765.141-04 

(REPRESENTANTE)

EZEQUIEL DE MORAES NETO OAB - MT25611/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEIZE DA SILVA GONCALVES (REQUERIDO)

 

intime-se a parte autora para que venha a apresentar, em 15 dias, sob 

pena de extinção, cópia da certidão de nascimento/casamento da de 

cujus.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008981-19.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

J. L. D. S. B. (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO os autos para anexar a CARTA PRECATÓRIA recebida por 

esta Secretaria. No mesmo ato, procedo à INTIMAÇÃO da parte autora, 

através do patrono habilitado, para que tome ciência e, querendo, 

manifeste-se no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1013232-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

F. X. M. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. G. D. O. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALMIR DE SOUZA GIMENES OAB - MT5636/B (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1013232-46.2018.8.11.0003. Vistos etc., Trata-se de pedido de 

DECRETAÇÃO DE PRISÃO CIVIL formulado por GUILHERME GOMES 

MORENO e outros, em desfavor de DIEGO GOMES DE OLIVEIRA, nos 

autos da presente Ação de Execução de Alimentos, onde se executa as 

pensões alimentícias referentes aos meses de SETEMBRO/2018 a 

NOVEMBRO/2018 somadas as que se vencerem no curso da demanda. 

Regularmente citado, o executado apresentou justificativa (ID 17748510 e 

22253936). Adiante, a exequente pugnou pela decretação da prisão civil 

do executado, tendo em vista a inadimplência quanto às parcelas vencidas 

no curso da ação (ID 20729860). Parecer ministerial opinando pela 

decretação da prisão do executado (ID 23721165). A Justificativa restou 

rejeitada através da decisão de ID n. 24257576. A parte exequente 

noticiou a ausência de pagamento integral da verba alimentar em comento, 

pugnando pela decretação da custódia civil (ID 25355565). O Parquet 

reiterou o parecer antes lançado. É a síntese. Decido. De inicio, expeça-se 

em prol da parte exequente certidão de inteiro teor para que seja 

implementado o protesto do pronunciamento judicial. Registre-se que 

'caberá ao exequente, munido da certidão de inteiro teor (contendo o nome 

e qualificação do exequente e do executado, o número do processo, valor 

da dívida e a data de decurso do prazo para pagamento) da decisão ou 

sentença exequenda, levá-la ao competente tabelião de protesto de títulos' 

(sic - in Comentários ao Código de Processo Civil, Araken de Assis, Ed. 

Saraiva, 2ª ed., p. 677). No mais, a Constituição Federal permite a prisão 

civil do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável da 

obrigação alimentícia, conforme artigo 5º, inciso LXVII. No vertente caso, 

verifico estarem preenchidos os requisitos constitucionais da 

voluntariedade e inescusabilidade do inadimplemento da obrigação 

alimentar, eis que o executado deixou de cumpri-la INTEGRALMENTE sem 

justificativa hábil a ser acolhida, devendo ser decretada a prisão civil do 

mesmo até que seja cumprida a obrigação alimentar (CPC, art. 528, §7°). 

Neste sentido leciona o Prof. Yussef Said Cahali, em sua obra Dos 

Alimentos, RT, 3. Ed., p.1072: “Assim, não implicando a cessação 

voluntária do pagamento da pensão por parte do devedor causa de 

cessação ou exoneratória do débito alimentar, e não podendo o devedor 

beneficiar-se de sua própria relapsia, desde que não tenha promovido 

opportuno tempore ação exoneratória do encargo alimentar, é legítima a 

sua prisão administrativa se não justificada a impossibilidade de efetuar o 

pagamento do débito (CPC , art. 528, in fine)”. A espécie amolda-se à 

jurisprudência firmada nos tribunais pátrios, no sentido de que: “É cabível 

a prisão civil do alimentante inadimplente em ação de execução contra ele 

proposta, quando se visa ao recebimento das últimas três parcelas 

devidas a título de pensão alimentícia, mais as que se vencerem no curso 

do processo. Precedentes.” (HC 17.574/SP – 3ª Turma – Minª. Nancy 

Andrigui) Posto isso, com fundamento no artigo 528, § 3º do Código de 

Processo Civil, DECRETO A PRISÃO CIVIL do executado DIEGO GOMES DE 

OLIVEIRA, bem qualificado nos autos, pelo prazo de 02 (dois) meses 

(CPC, art. 528, § 3º c/c art. 19 da Lei nº 5.478/68), a qual somente será 

revogada com o pagamento INTEGRAL da dívida alimentar. Expeça-se 

mandado de prisão, com as cautelas de praxe. No Mandado de Prisão 

deverá constar expressamente que a autoridade que efetuar a detenção 

deve dar cumprimento ao inciso LXII do artigo 5º da Constituição Federal, 

com a imediata comunicação da prisão à família do preso ou pessoa por 

ele indicada. Finalmente, adote o Sr. Gestor Judiciário as providências 

pertinentes ao presente caso, devendo cadastrar o referido mandado 

junto ao Banco Nacional de Mandados de Prisão. Deverá constar 

expressamente no Mandado de Prisão que a prisão somente será elidida 

com o pagamento integral da dívida alimentar até a data em que o 

executado for localizado para prisão (parcelas vencidas). Em sendo 

efetivada a quitação do débito alimentar após consolidada a prisão, ou 

alternativamente decorra o prazo sem o devido pagamento, desde já 

determino a expedição de alvará de soltura clausulado. Fica autorizada a 

requisição de força policial, em sendo necessário. Ciência à Defensoria 

Pública para que querendo venha a atualizar o débito. Notifique-se o 

Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 11.02.2020. 

Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 1001246-32.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. F. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. L. L. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1001246-32.2017.8.11.0003. Vistos etc., Trata-se de pedido de 

DECRETAÇÃO DE PRISÃO CIVIL formulado por CARLOS EDUARDO 

FONSECA LACERDA (representado pela genitora), em desfavor de 

JEFERSON LINO LACERDA, nos autos da presente Ação de Execução de 

Alimentos, onde se executa as pensões alimentícias referentes aos 

meses de DEZEMBRO/2016 a FEVEREIRO/2017 somadas as que se 

vencerem no curso da demanda. Regularmente citado, o executado 

quedou-se inerte, tendo o curador especial apresentado contestação por 

negativa geral. Adiante, a exequente pugnou pela decretação da prisão 

civil do executado, tendo em vista a inadimplência reiterada (ID 24354254). 

Parecer ministerial opinando pela decretação da prisão do executado (ID 

26967192). É a síntese. Decido. De inicio, expeça-se em prol da parte 

exequente certidão de inteiro teor para que seja implementado o protesto 

do pronunciamento judicial. Registre-se que 'caberá ao exequente, munido 

da certidão de inteiro teor (contendo o nome e qualificação do exequente e 

do executado, o número do processo, valor da dívida e a data de decurso 

do prazo para pagamento) da decisão ou sentença exequenda, levá-la ao 

competente tabelião de protesto de títulos' (sic - in Comentários ao Código 

de Processo Civil, Araken de Assis, Ed. Saraiva, 2ª ed., p. 677). No mais, a 

Constituição Federal permite a prisão civil do responsável pelo 

inadimplemento voluntário e inescusável da obrigação alimentícia, 

conforme artigo 5º, inciso LXVII. No vertente caso, verifico estarem 

preenchidos os requisitos constitucionais da voluntariedade e 

inescusabilidade do inadimplemento da obrigação alimentar, eis que o 

executado deixou de cumpri-la INTEGRALMENTE sem justificativa hábil, 

devendo ser decretada a prisão civil do mesmo até que seja cumprida a 

obrigação alimentar (CPC, art. 528, §7°). Neste sentido leciona o Prof. 

Yussef Said Cahali, em sua obra Dos Alimentos, RT, 3. Ed., p.1072: 

“Assim, não implicando a cessação voluntária do pagamento da pensão 

por parte do devedor causa de cessação ou exoneratória do débito 

alimentar, e não podendo o devedor beneficiar-se de sua própria relapsia, 

desde que não tenha promovido opportuno tempore ação exoneratória do 

encargo alimentar, é legítima a sua prisão administrativa se não justificada 

a impossibilidade de efetuar o pagamento do débito (CPC , art. 528, in 

fine)”. A espécie amolda-se à jurisprudência firmada nos tribunais pátrios, 

no sentido de que: “É cabível a prisão civil do alimentante inadimplente em 

ação de execução contra ele proposta, quando se visa ao recebimento 

das últimas três parcelas devidas a título de pensão alimentícia, mais as 

que se vencerem no curso do processo. Precedentes.” (HC 17.574/SP – 

3ª Turma – Minª. Nancy Andrigui) Posto isso, com fundamento no artigo 

528, § 3º do Código de Processo Civil, DECRETO A PRISÃO CIVIL do 

executado JEFERSON LINO LACERDA, bem qualificado nos autos, pelo 

prazo de 02 (dois) meses (CPC, art. 528, § 3º c/c art. 19 da Lei nº 

5.478/68), a qual somente será revogada com o pagamento INTEGRAL da 

dívida alimentar. Expeça-se mandado de prisão, com as cautelas de praxe. 

No Mandado de Prisão deverá constar expressamente que a autoridade 

que efetuar a detenção deve dar cumprimento ao inciso LXII do artigo 5º 

da Constituição Federal, com a imediata comunicação da prisão à família 

do preso ou pessoa por ele indicada. Finalmente, adote o Sr. Gestor 

Judiciário as providências pertinentes ao presente caso, devendo 

cadastrar o referido mandado junto ao Banco Nacional de Mandados de 

Prisão. Deverá constar expressamente no Mandado de Prisão que a 

prisão somente será elidida com o pagamento integral da dívida alimentar 

até a data em que o executado for localizado para prisão (parcelas 

vencidas). Em sendo efetivada a quitação do débito alimentar após 

consolidada a prisão, ou alternativamente decorra o prazo sem o devido 

pagamento, desde já determino a expedição de alvará de soltura 

clausulado. Fica autorizada a requisição de força policial, em sendo 

necessário. Ciência à Defensoria Pública para que, querendo, venha a 

atualizar o débito. Notifique-se o Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 28 de fevereiro de 2020. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012905-67.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. B. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCINEY DE MELO QUEIROZ OAB - MT24900/O (ADVOGADO(A))

VIRIATO BISPO SEABRA OAB - MT0011061S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. P. D. C. (REU)

 

Processo nº.: 1012905-67.2019.8.11.0003 Vistos. Trata-se de 'AÇÃO DE 

RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA 

DE BENS C/C ALIMENTOS' ajuizada por J. B. de O. em face de C. P. da C., 

todos bem qualificados nos autos. Em sede de audiência de conciliação, a 

Autora informou que houve a reconciliação do casal, pugnando pela 

extinção (ID 29822570). É o relatório. Decido. Tendo em vista que os 

genitores da menor se reconciliaram patente a ausência de interesse 

processual superveniente. Posto isso, JULGO EXTINTO o feito sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, CPC. Sem custas e 

honorários ante a gratuidade da Justiça. Oportunamente, arquive-se. 

Dê-se ciência ao Ministério Público. P. I. C. Rondonópolis, 13 de março de 

2020. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003437-79.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. F. D. O. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. S. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEUZENI MUNIZ OAB - MT10281-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1003437-79.2019.8.11.0003 Vistos etc., Trata-se de pedido de 

DECRETAÇÃO DE PRISÃO CIVIL formulado por E. C. F. da S. e E. C. F. da 

S. representadas por sua genitora Sra. DENIZE FERNANDES DE OLIVEIRA 

em desfavor de VALCIONE SILVA DOS SANTOS, todos bem qualificados 

nos autos. O executado veio aos autos através da petição registrada no 

ID 20551929, oportunidade em que deu-se por cientificada, tendo, ainda, 

comprovando o pagamento parcialmente do débito alimentar (ID 

20937769), razão pela qual o exequente pugnou pela decretação da sua 

prisão civil (ID 23340078). O Parquet apresentou manifestação no ID 

24456016. É a síntese. Decido. A Constituição Federal permite a prisão 

civil do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável da 

obrigação alimentícia, conforme artigo 5º, inciso LXVII. No vertente caso, 

verifico estarem preenchidos os requisitos constitucionais da 

voluntariedade e inescusabilidade do inadimplemento da obrigação 

alimentar, eis que o executado deixou de cumprir integralmente com a sua 

obrigação, embora devidamente intimado e advertido quanto ao valor do 

débito e os efeitos de seu inadimplemento, deixando, inclusive, de justificar 

em juízo de forma cabal a impossibilidade de seu cumprimento integral ou 

acordo, devendo ser decretada a prisão civil do mesmo até que seja 

cumprida a obrigação alimentar. Neste sentido leciona o Prof. Yussef Said 

Cahali, em sua obra Dos Alimentos, RT, 3. Ed., p.1072: “Assim, não 

implicando a cessação voluntária do pagamento da pensão por parte do 

devedor causa de cessação ou exoneratória do débito alimentar, e não 

podendo o devedor beneficiar-se de sua própria relapsia, desde que não 

tenha promovido opportuno tempore ação exoneratória do encargo 

alimentar, é legítima a sua prisão administrativa se não justificada a 

impossibilidade de efetuar o pagamento do débito (CPC , art. 528, in fine)”. 

Posto isso, com fundamento no artigo 528, § 3º do Código de Processo 

Civil, DECRETO A PRISÃO CIVIL do executado VALCIONE SILVA DOS 

SANTOS, bem qualificado nos autos, pelo prazo de 02 (dois) meses (CPC, 

art. 528, § 3º c/c art. 19 da Lei nº 5.478/68), a qual somente será 

revogada com o pagamento integral da dívida alimentar. Faculto à parte 

exequente a apresentação de cálculo atualizado no prazo de 5 dias, 

querendo. No Mandado de Prisão deverá constar expressamente que a 

autoridade que efetuar a detenção deve dar cumprimento ao inciso LXII do 

artigo 5º da Constituição Federal, com a imediata comunicação da prisão à 

família do preso ou pessoa por ele indicada. Finalmente, adote o Sr. Gestor 

Judiciário as providências pertinentes e urgentes ao presente caso, 

devendo cadastrar o referido mandado junto ao Banco Nacional de 

Mandados de Prisão. Deverá constar expressamente no Mandado de 

Prisão que a prisão somente será elidida com o pagamento integral da 
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dívida alimentar até a data em que o executado for localizado para prisão 

(parcelas vencidas). Em sendo efetivada a quitação do débito alimentar 

após consolidada a prisão, ou alternativamente decorra o prazo sem o 

devido pagamento, desde já determino a expedição de alvará de soltura 

clausulado. Fica autorizada a requisição de força policial, em sendo 

necessário. Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 24 de 

outubro de 2019. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1011303-75.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. S. B. (REQUERENTE)

H. G. T. B. (REQUERENTE)

A. G. T. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISTELA APARECIDA CAMPOS OAB - MT19027-O (ADVOGADO(A))

PAULO PEREIRA LISBOA OAB - MT20136-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. L. T. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN PETERSON DE CAMARGO OAB - MT0018102A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1011303-75.2018.8.11.0003 Vistos etc. Tratam-se de embargos de 

declaração opostos por DHIEGO DA SILVA BERRES, aduzindo, em 

síntese, a ocorrência de erro material na sentença objurgada (ID 

29912295), especialmente quanto ao nome dos menores, porquanto no 

dispositivo consignou-se a grafia dos menores K. P. V. R. V. de M. e L. O. 

R ao invés de “H. G. T. B e A. G. T. B.”. Era o que tinha a relatar. 

Fundamento e decido. Já que tempestivos, recebo os embargos de 

declaração (ID 30164103). Tratando-se de mero erro material possível 

seria a correção até mesmo de ofício, de acordo com o art. 1022, inciso III, 

CPC. A propósito: “A correção de erro material deve ser feita a qualquer 

tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive, de ofício pelo julgador 

(art. 463, I, do CPC).” (TJMT. Processo: RCIn 2959/2009. Rel. Des. José 

Zuquim Nogueira. Julgado em 22/05/2009). Pois bem, à luz da ocorrência 

de erro material de digitação do nome dos menores, constante da 

sentença outrora proferida (ID 29912295), hei por bem retificá-la, 

acolhendo as razões vertidas nos referidos embargos de declaração. 

Assim sendo, ante ao aludido erro material existente no mérito do r. ato 

judicial e, ainda, no dispositivo da sentença acima mencionada, retifico o 

julgado para constar: “(...) Outrossim, considerando que a alteração na 

guarda fática dos alimentandos H. G. T. B. e A. G. T. B. é incontroversa, 

eis que atualmente encontra-se sendo exercida pelo genitor e ora 

alimentante, resta descabida a manutenção da r. obrigação, vez que 

restou alterada para si a guarda dos infantes. (...) Posto isso, JULGO 

PROCEDENTE o pedido autoral, com fundamento no art. 487, I do CPC, para 

conceder a guarda unilateral dos menores H. G. T. B. e A. G. T. B. ao 

genitor e por via de consequência exonera-lo do pagamento de pensão 

alimentícia aos mesmos, consoante postulado. (...)” (sic). No mais, segue a 

sentença nos exatos termos. P. I. Notifique-se. Às providências. 

Rondonópolis-MT, 15 de março de 2020. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1011303-75.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. S. B. (REQUERENTE)

H. G. T. B. (REQUERENTE)

A. G. T. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISTELA APARECIDA CAMPOS OAB - MT19027-O (ADVOGADO(A))

PAULO PEREIRA LISBOA OAB - MT20136-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. L. T. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN PETERSON DE CAMARGO OAB - MT0018102A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA NO PRAZO DE 

05 (CINCO) DIAS, FAZER COMPARECER O SENHOR DHIEGO DA SILVA, 

NA SECRETARIA DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DESTA 

COMARCA, PARA ASSINAR TERMO DE GUARDA DEFINITIVA, CASO 

HAJA INTERESSE.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007950-90.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

B. S. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS NAVES DE RESENDE OAB - MT19167/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. B. (REQUERIDO)

 

Processo: 1007950-90.2019.8.11.0003 Vistos etc. BIBIANA SOUZA DE 

OLIVEIRA propôs a presente ação de reconhecimento e dissolução de 

união estável post mortem em face de JOSEMIR ALVES BARBOSA. 

Facultada a emenda da exordial, conforme fundamentos constantes da 

decisão encartada no evento n. 22008616, a parte autora o fez de forma 

insatisfatória (ID 22855912). Por mais uma vez a parte autora foi instada a 

emendar o pedido (ID 23985057), tendo pugnado por dilação de prazo (ID 

24675061). Por força do despacho de ID 25656246, concedeu-se o prazo 

adicional de trinta dias, tendo todavia a autora deixado de cumprir o quanto 

determinado (ID 30302496). Relatei o essencial. Decido. Facultada a 

emenda da inicial a fim de que a parte autora cumprisse as cumpra as 

deliberações constantes do decisum de ID 23985057, a mesma quedou-se 

inerte. Deveras, a autora deixou de apresentar sua certidão de 

casamento, bem como a certidão de nascimento do ex-companheiro, 

devidamente atualizadas, eis que como registrado as antes apresentadas 

estão parcialmente legíveis, com a finalidade de comprovem a ausência de 

impedimentos matrimoniais à constituição dessa relação, consoante 

disposto no art. 1.723, parágrafo 1º, do Código Civil, deixando também a 

interessada de indicar ao polo passivo os colaterais do extinto Josemir 

Alves Barbosa, devidamente qualificados e com respectivos endereços 

ou, comprovar que o de cujus não deixou irmãos, tios, sobrinhos, 

primos-irmãos, tios-avós e/ou sobrinhos netos. Ora, nas circunstâncias 

atuais dos autos é inviável o recebimento da ação, pois de plano 

evidencia-se a ausência de pressupostos de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo, o que leva a sua extinção, 

porquanto a petição inicial apresentada ao juízo é inepta (art. 330, IV, 

CPC), impondo-se o seu indeferimento liminar, nos termos do artigo 330, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sobre a matéria, recorro à lição de 

Nelson Nery Junior, in Código de Processo Civil Comentado, 3.ª ed., Ed. RT, 

pág. 520): “Emenda da inicial. Quando a petição inicial contiver alguma 

irregularidade, é preciso que se indague sobre a natureza do vício. Sendo 

sanável a irregularidade, o juiz deve dar oportunidade ao autor para 

emendar a petição inicial, sob pena de cerceamento de defesa. Sendo 

insanável, o indeferimento da inicial pode ser decretado de imediato, sem 

necessidade de qualquer outra providência por parte do magistrado'. 

Diante do exposto e considerando o que consta dos autos, com amparo 

no artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO 

LIMINARMENTE A PETIÇÃO INICIAL e, em consequência, nos termos do 

artigo 485, inciso I, do mesmo codex, JULGO EXTINTO o presente feito, 

sem resolução do mérito. Deixo de condenar a parte autora em arcar com 

as custas processuais tendo em vista o pedido de Justiça Gratuita 

constante da inicial. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo 

as anotações de estilo e arquivando-se os autos. P. I. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 15 de março de 2020. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1009506-64.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. T. D. O. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. R. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº.: 1009506-64.2018.8.11.0003 VISTOS. Trata-se de ação de 

guarda que se processa entre os pais do adolescente LUIZ GUILHERME 

RODRIGUES DE OLIVEIRA., fundada na alegação de que é a parte autora 

LUZIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, quem vem prestando todos os cuidados 

necessários ao adolescente desde o falecimento da genitora ocorrido em 

fevereiro de 2018. A relação de parentesco da parte autora com ao menor 

está comprovada no documento juntado no ID n. 15900393. A mãe Ana 

Flávia é falecida (ID 15900394). O pai, devidamente citado, quedou-se 

inerte (ID 20937542). Ademais, foi nomeado curador especial o qual 
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apresentou contestação por negativa geral (ID 21286682). . Não bastasse 

isso, o relatório psicossocial (ID 18235644) vem ao encontro do relatado 

na inicial, inclusive traz a informação de que o garoto encontra-se muito 

bem ambientado ao lar avoengo, sendo-lhe disponibilizado todo cuidado 

necessário ao seu desenvolvimento saudável. Assim, tem-se que a 

medida pleiteada atende ao melhor interesse do adolescente, eis que 

evidenciada a necessidade de atender sua situação peculiar, em virtude 

do abandono materno. De se consignar, enfim, que não se vislumbra seja 

o caso de se aplicar a guarda compartilhada, na forma preconizada no art. 

1.584, § 2º, do CC. A uma, porque a ausência do genitor na vida do filho 

(que consta estar sob responsabilidade exclusiva da autora) indica que 

não tem interesse algum em assumir qualquer responsabilidade diante dele 

(fato, inclusive, que permite superar a exigência contida no art. 1.584, § 

2º, parte final, do Código Civil). A duas, porque a mesma ausência 

constitui obstáculo concreto ao compartilhamento da guarda, pois não se 

vê como um pai ausente possa compartilhar, efetivamente, os deveres e 

responsabilidades com relação à criação e educação do filho (funções 

precípuas da guarda), no melhor e superior interesse dele (filho). Assim, 

tem-se que a guarda unilateral pleiteada atende ao melhor interesse do 

adolescente, amparada, ainda, no disposto no art. 1.634, II, do CC. No 

mesmo sentido, inclusive, o judicioso parecer do Ministério Público (ID 

30235640). Deixo de regulamentar as visitas pelo genitor, na medida em 

que não há informações a respeito de sua rotina e horários, que devem 

ser compatibilizados com os do filho, tudo sem prejuízo de que sejam 

feitas mediante prévia combinação e a critério da parte guardiã (Código 

Civil, 1.589). Posto isso, em sintonia ao parecer ministerial, julgo 

procedente o pedido e concedo a guarda unilateral à parte requerente, o 

que faço com fundamento no que dispõe o art. 1.630 e art. 1.634, II, ambos 

do Código Civil, assim resolvido o mérito do processo (CPC, 487, I). Sem 

custas ante a gratuidade da Justiça. Sem honorários, registrando-se a 

natureza assistencial da presente ação. Publique-se, intimem-se, 

notifique-se e, oportunamente, lavrado o termo respectivo, arquivem-se. 

Rondonópolis, 14 de março de 2020. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000468-91.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE MARQUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DA SILVA BARBOZA OAB - MT14573/O (ADVOGADO(A))

SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE OAB - MT8956/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ROSA DE ARAUJO (REQUERIDO)

PAULICEIA LOPES DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JULIANO DA SILVA BARBOZA OAB - MT14573/O (ADVOGADO(A))

SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE OAB - MT8956/O-O 

(ADVOGADO(A))

GEANNE MARQUES DE ARAUJO (HERDEIRO)

ANNE JAKELINE DE MARQUES ARAUJO MOESCH (HERDEIRO)

FABRICIO SODRE ARAUJO (HERDEIRO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1000468-91.2019.8.11.0003 Vistos etc., Trata-se de INVENTARIO sob o 

rito de ARROLAMENTO SUMÁRIO do ESPÓLIO de JOÃO ROSA DE 

ARAUJO, sendo inventariante MARILENE MARQUES DOS SANTOS 

ARAUJO, ambos devidamente qualificados nos autos. Verifica-se que há 

no feito a certidão negativa de débito municipal (ID 19449980), estadual (ID 

19527738) e federal (ID 19449983), certidão negativa de testamento em 

nome do falecido (ID 19450342), além de Guia de Informação e Apuração 

do ITCMD, acompanhado de declaração de isenção do r. tributo (IDs 

17435794 e 17435794). Consta do feito as primeiras declarações, 

acompanhado do correspondente plano de partilha (ID 19449332). A 

Fazenda Pública manifestou desinteresse no feito (ID 21972125). Com 

efeito, tratando-se de procedimento sob o rito de arrolamento sumário 

(arts. 659 a 663, do Código de Processo Civil) com partilha consensual (ID 

19449332), na forma da lei, estando todos os herdeiros representados e 

concordes quanto à disposição dos bens, hei por bem chancelar a 

transação realizada. Em face ao exposto, HOMOLOGO a partilha relativa 

aos bens deixados pelo falecido JOAO ROSA DE ARAUJO, atribuindo aos 

nela contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e 

ressalvados direitos de terceiros. Via de consequência, cumprindo as 

exigências dos artigos 200, caput e 487, I do CPC, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas, eis que defiro às 

partes os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Honorários 

inaplicáveis à espécie. Após o trânsito em julgado, se nada requerido, 

expeça-se formal de partilha, consoante vindicado no plano de partilha (ID 

19449332). Sem prejuízo, fica instituído em favor da cônjuge sobrevivente 

o direito real de habitação, nos termos do que dispõe o art. 1.831, do 

Código Civil. Ademais, autorizo a expedição de alvará na forma pleiteada, 

com prazo de 180 (cento e oitenta) dias, autorizando a requerente 

Marilene Marques dos Santos Araujo a ALIENAR o veículo VW/UP Move 

MA, cor prata, placa OBN-8301, melhor descrito e caracterizado no CLRV 

acostado no ID 17435791, de propriedade do de cujus Joao Rosa de 

Araujo, devendo ser depositada em conta bancária de titularidade do 

herdeiro pós-morto, Sr. Fabricio Sodre de Araujo, ou de seu espólio, a 

quantia de R$ 22.638,66 (vinte e dois mil seiscentos e trinta e oito reais e 

sessenta e seis centavos), na forma ajustada. Determino a prestação de 

contas dos numerários revertidos em favor do sucessor Fabricio, a serem 

apresentadas no mesmo lapso, advertindo-se a representante do espólio 

que os mencionados valores haverão de ser depositados em conta de 

titularidade exclusiva e individualizada deste, a par de atestar a reversão 

do quantum em benefício da massa, a ser posteriormente objeto de 

levantamento em via autônoma e adequada. Por corolário, aguarde-se a 

prestação de contas ora deliberada. Escoado o prazo, com ou sem 

manifestação, tornem-me conclusos. No mais, oficie-se ao juízo da 1ª 

Vara Cível da Comarca de Aquidauana/MS (ID 26155916), dando-lhe 

ciência do presente decisum, bem como do plano de partilha incluso no ID 

19449332. 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, 13 de março de 2020. 

(Assinado digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002433-75.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. R. B. (REQUERENTE)

C. E. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT5958-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. E. B. (REQUERIDO)

V. R. B. (REQUERIDO)

 

Processo nº.: 1002433-75.2017.8.11.0003 Vistos. Cuida-se de pedido de 

modificação do regime de bens manejado por Carlos Eduardo Borri e 

Vanessa Rosa Borri, devidamente qualificados nos autos. Pretendem os 

autores a alteração do regime de bens escolhido na época do casamento, 

passando do regime de comunhão parcial de bens para o de separação 

de bens. Entre um ato e outro, foi determinada a intimação da parte a 

autora para a apresentação de certidão negativa de protesto consoante 

parecer ministerial de ID n. 10839689, tendo o patrono dos autores 

deixado de atender ao comando judicial (Id 12999150), sendo que após 

procedeu-se a intimação pessoal do autor Carlos Eduardo Borri (Id 

27735264), quedando-se todavia inerte (Id 30292250). Relatei o essencial. 

DECIDO. Consoante relatado, a parte autora foi devidamente intimada para 

dar regular prosseguimento no feito, entretanto, optou pela inércia. 

Deveras, denota-se dos autos, que a parte autora não vem cumprindo 

com o seu dever de colaboração, para que haja uma célere prestação 

jurisdicional, assinalando-se que o presente feito está incluído em meta 

prioritária de julgamento estabelecida pelo CNJ. Pois bem, 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 necessário 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 
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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) 

Ora, é sabido que o Código Civil, em seu artigo 1.639, § 2º, admite a 

alteração do regime de bens entre cônjuges, mediante autorização judicial, 

em pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das 

razões invocadas e ressalvados direitos de terceiros. Ou seja, é 

revogável o regime de bens, uma vez que o novo ordenamento jurídico 

expressamente faculta a alteração no curso do casamento, desde que 

presentes os seguintes requisitos legais: a) pedido de ambos os cônjuges; 

b) motivação do pedido; c) procedência das razões invocadas; d) 

ressalva dos direitos de terceiros; e) autorização judicial. No caso em 

mesa, registre-se que malgrado tenha a parte interessada sido instada por 

várias vezes a trazer certidão negativa de protesto, deixou de fazê-lo, 

tratando-se de documento essencial ao deslinde do processo, 

notadamente com vistas à resguardar o princípio da segurança jurídica a 

fim de que o juízo pudesse evidenciar a inexistência de dívidas de 

qualquer natureza. Ainda, deixou a parte autora de apresentar a 

integralidade das certidões a que alude o despacho inaugural. Nesse 

norte, in casu ainda que se observe o consenso do casal quanto à 

modificação pretendida, é de se notar a sua impossibilidade nesse 

momento, sobretudo tendo em vista a não comprovação da inexistência de 

débitos, sendo que entendimento em sentido contrário poderia prejudicar 

terceiros. É certo que a alteração do regime de bens encontra limite no 

direito de terceiro, que não pode sofrer prejuízo com a pretensão do casal. 

Com efeito, quanto ao direito de terceiros, cumpre frisar que a 

necessidade de se respeitá-los encontra fundamento no prestígio à boa-fé 

objetiva, de modo que a modificação do regime não pode beneficiar as 

partes em detrimento dos direitos de quem não fez parte do processo. 

Logo, ressai clara a impossibilidade em acolher a pretensão dos 

Requerentes sem causar possível prejuízo indireto ao direito de terceiros, 

pois indissociáveis no caso em apreço haja vista a ausência de 

apresentação de referidas certidões. Assim, a rejeição do pedido é 

medida que se impõe, máxime porque para se permitir a mudança de 

regime de bens, devem ser resguardados a um só tempo os direitos do 

casal e de terceiros, evitando-se, com isso, possíveis prejuízos 

patrimoniais. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral, com 

fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Sem 

custas por tratar-se de feito que tramita sob o pálio da Justiça Gratuita. 

Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Ciência ao Parquet. Publique-se, intimem-se e cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 14 de março de 2020. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010345-26.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

T. L. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA BUQUIGARE ARAUJO OAB - MT25593/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. V. D. C. (EXECUTADO)

 

Processo nº.: 1010345-26.2017.8.11.0003 Vistos. Trata-se de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA manejado por Thiago Laurentino Campos em 

face de Karina Vieira da Cruz, alegando, em síntese, ser genitor da menor 

Thalita Vieira Campos, atualmente sob custódia física da genitora (sob o 

regime de guarda compartilhada), ora executada e, por ajuste firmado 

entre as partes e homologado judicialmente, foi-lhe garantido o direito de 

convivência paterno filial aos finais de semana alternados. Argumenta que 

o acordo referente às referida convivência não estaria sendo cumprido, 

porquanto a executada estaria obstando o exercício do direito de 

convivência entra pai e filha sem justo motivo (Id 16601540). O pedido em 

questão restou recebido no Id n. 16919596, oportunidade em que se 

determinou a intimação da executada para cumprir a obrigação, tendo a 

executada sido intimada pessoalmente (Id 16991281). Após um ato e outro 

aportou-se o relatório de estudo psicossocial (ID 25388370) cujo teor 

retrata que genitor estaria exercendo o direito de visitas e convivência nos 

moldes acordados, situação essa confirmada pelo próprio exequente em 

sede de estudo psicossocial. O Ministério Público opinou pela extinção do 

processo (ID 29926287). É o relatório. DECIDO. A executada foi intimada 

para conferir cumprimento à obrigação de fazer consistente em deixar de 

obstar a visitação entre pai e filha, em razão de ajuste firmado 

judicialmente com a parte adversa. Destarte, o referido relatório 

psicológico revelou que o genitor estaria exercendo o seu direito de 

convivência paterno-filial sem indicativos de intercorrências negativas. 

Aliás, como bem ressaltado pela douta representante do Ministério Público 

'aportou-se o relatório de estudo psicossocial (ID 25388370), no qual a 

executada relatou que o genitor exerce o direito de convivência a filha em 

finais de semana alternados, além de cuidar da criança de segunda a 

sexta, das 07:00 às 17:00 horas. Ademais, a equipe multidisciplinar 

concluiu que a genitora não está prejudicando o contato entre o genitor e a 

filha, sendo que inclusive a criança estava na casa do exequente no 

momento da entrevista. No ID 26313229, o exequente apresentou 

impugnação ao laudo psicossocial, rebatendo especialmente a narrativa 

da parte executada, bem como informações acerca da ausência de 

vínculo biológico com a infante e a modalidade da guarda exercida pelos 

genitores, que, no entanto, não guardam relação com a matéria versada 

na presente executio' (sic). Nesse norte, comungo do bem lançado 

parecer ministerial ressaindo claro que a presente demanda cumpriu seu 

objetivo, porquanto há elementos suficientes capazes de indicar o 

implemento da obrigação. Apenas para não passar em branco, registro 

que eventual mudança no regime de guarda e de visitação deverá ser 

objeto de ação autônoma. Posto Isso, satisfeita a obrigação, em sintonia 

ao parecer ministerial JULGO EXTINTO o processo, com fundamento no 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Isenção de custas e 

despesas processuais por serem as partes beneficiárias da Assistência 

Judiciária Gratuita. Após o trânsito em julgado e cumpridas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. Ciência ao Ministério Público. 

P.I.C. Rondonópolis, 16 de março de 2020. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001524-67.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

P. H. T. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MANHANI DE CARVALHO OAB - MT0018381A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

C. E. F. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Processo nº.: 1001524-67.2016.8.11.0003 Vistos. Cuida-se de “Ação de 

Execução de Alimentos” proposta por PAULO HENRIQUE TEODORO DE 

SOUZA (inicialmente assistido pela genitora) em face de JOMAR FRANÇA 

DE SOUZA, todos devidamente qualificados nos autos. Entre um ato e 

outro, o exequente completou a maioridade no curso do processo, 

determinando-se a sua intimação pessoal para regularização da 

representação processual, cuja diligência restou positiva, quedando-se 

todavia inerte (ID 24649742 e 30286464). 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. Conforme relatado, 

no curso do presente feito, Paulo Henrique completou a maioridade civil, 

fato jurídico que determinou a extinção do poder familiar e a legitimidade da 

genitora para representá-lo judicialmente. A advogada constituída por meio 

da procuração colacionada no ID 1571249, cujos poderes foram 

outorgados exclusivamente pela mãe do exequente, desde 15 de 

novembro de 2017 (ID 1571232), deixou de reunir capacidade postulatória 

para atuar em Juízo em nome do exequente, porquanto, insista-se, ele 

passou a não ser mais representado por sua genitora. Pois bem. A 

despeito da determinação exarada aos 07/10/2019 entendendo pela 

necessidade em se proceder à regularização da representação 

processual do exequente, seja mediante intimação na pessoa da 

advogada inicialmente constituída pela genitora, seja por meio de tentativa 

de intimação pessoal do exequente, com advertência de que, caso não 

sanada a irregularidade no prazo de 05 dias haveria a extinção da 

execução, manteve-se a postura desidiosa. Inconteste, pois, que o 

exequente teve lapso temporal suficiente, mas não mostrou interesse em 

providenciar a indispensável regularização de sua representação 
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processual. A ausência de juntada de nova procuração, outorgada 

diretamente pelo exequente PAULO, que, repise-se, tornou-se maior e 

capaz no curso do processo, determina o reconhecimento da falta de 

pressuposto processual de regularidade da relação jurídica processual 

hábil a conduzir ao encerramento prematuro do presente processo de 

execução sem resolução do mérito. Nesse sentido, a jurisprudência: 

"ALIMENTOS. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO AVOENGA. IMPLEMENTO 

DA MAIORIDADE CIVIL NO CURSO DA AÇÃO. NECESSIDADE DE 

REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO OUTORGADA PELO 

FILHO À GENITORA QUE NÃO POSSUI CAPACIDADE POSTULATÓRIA. 

EXTINÇÃO DO PODER DE FAMÍLIA E DA LEGITIMIDADE PARA ASSISTIR O 

FILHO EM JUÍZO. INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO DESCUMPRIDA. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA confirmada. APELAÇÃO 

DESPROVIDA" (TJRS, Apelação Cível Nº 70039859129, Oitava Câmara 

Cível, Relator: Luiz Ari Azambuja Ramos, Julgado em 27/01/2011). 

"APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. ALIMENTOS. FILHO MAIOR 

ASSISTIDO PELA GENITORA. INADMISSIBILIDADE. FILHO QUE ATINGE A 

MAIORIDADE NO CURSO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO 

LEGAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO EM 

RELAÇÃO AOS FILHOS MAIORES. ALIMENTOS FIXADOS EM FAVOR DA 

FILHAS MENORES EM PROPORCIONALIDADE AO BINÔMIO 

NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. A genitora não mais possui legitimidade 

para representar ou assistir filho maior em ação de alimentos, tampouco 

filho que atinge a maioridade no curso da ação, porquanto, com a 

maioridade, cessado o poder familiar dos pais em relação aos filhos, nos 

termos dos arts. 1.630 e inc. III do art. 1.635 do CCB. A ação de alimentos 

deve ser promovida pelo filho que atingiu a maioridade, comprovando sua 

necessidade, considerando o dever de solidariedade decorrente da 

relação parental, nos termos do art. 1.696 do CCB, dever este que é 

residual ao poder familiar. O filho que atinge a maioridade no curso do 

feito, deverá regularizar sua representação processual, sob pena de 

extinção do feito, sem julgamento de mérito. (...). EXTINGUIRAM A AÇÃO, 

SEM JULGAMENTO DE MÉRITO EM RELAÇÃO AO RENAN E RONI, DERAM 

PROVIMENTO À APELAÇÃO E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO" (TJRS, Apelação Cível Nº 70033485079, Sétima Câmara Cível, 

Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em 20/10/2010). Desta 

maneira, sendo a parte exequente a única interessada na execução, a 

sua desídia em promover o necessário ao regular andamento do feito, com 

a falta de regularização processual, é causa de extinção do processo. 

Posto isso, a par de reconhecer a falta de pressuposto processual de 

desenvolvimento válido do processo, JULGO EXTINTO o feito sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Sem custas e 

honorários, face a gratuidade da justiça precedentemente deferida. 

Efetive-se baixa nas constrições antes efetivadas, seja perante a C. E. F. 

(ID 17388808), seja perante o sistema RENAJUD, conforme extrato anexo. 

Oficie-se à C. E. F. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo. Publique-se, intimem-se e cumpra-se. Rondonópolis-MT, 

15 de março de 2020. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006149-76.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. J. R. D. S. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON CLAYTON PESTANA OAB - MT16728/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. F. D. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENISVALDO SILVA JARDIM OAB - MT0008183S-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO que o RECURSO DE APELAÇÃO apresentado pela parte 

requerente ( Id. 28409934 ) foi interposto no prazo legal (art. 1.003, § 5°, 

CPC). No mesmo ato, procedo à intimação da parte requerida para 

apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.010, § 1°, 

CPC).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 873559 Nr: 7860-70.2017.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHODA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCDON

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

OAB:MT/4735, RAYANE MOREIRA LIBANO FOULETTO - OAB:22967/O, 

RICK ANDREI VIEIRA - OAB:21426/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA 

- OAB:12452/MT

 Vistos etc.,

Defiro o pedido retro, registrando que a penhora on-line é medida que de 

rigor se impõe, cuja medida, inclusive, é consentânea com os modernos 

princípios e preceitos que regem a atividade jurisdicional, já que busca pôr 

fim ao litígio (conflito de interesses qualificado por uma pretensão 

resistida, segundo Chiovenda) e pacificar a sociedade, os quais são 

escopos teleológicos ou finalísticos da Jurisdição.

 Nesta senda, lançou-se ordem de bloqueio somente o valor da execução 

em dinheiro depositada na conta bancária e/ou aplicações financeiras em 

nome do devedor, por meio do sistema BACENJUD.

Contudo, tendo em vista o insucesso da diligência, manifeste-se o 

exequente, no prazo de dez dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 786910 Nr: 8973-30.2015.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHEDS, LSDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLEDS

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

OAB:11551/O, JOÃO RICARDO FILIPAK - OAB:OAB/MT 11.551, 

JUNIELLE LARISSA FERREIRA DOS SANTOS - OAB:23.385

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.,

Defiro o pedido retro, registrando que a penhora on-line é medida que de 

rigor se impõe, cuja medida, inclusive, é consentânea com os modernos 

princípios e preceitos que regem a atividade jurisdicional, já que busca pôr 

fim ao litígio (conflito de interesses qualificado por uma pretensão 

resistida, segundo Chiovenda) e pacificar a sociedade, os quais são 

escopos teleológicos ou finalísticos da Jurisdição.

 Nesta senda, lançou-se ordem de bloqueio somente o valor da execução 

em dinheiro depositada na conta bancária e/ou aplicações financeiras em 

nome do devedor, por meio do sistema BACENJUD.

Contudo, tendo em vista o insucesso da diligência, manifeste-se o 

exequente, no prazo de dez dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 737734 Nr: 499-07.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VEDS, EDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - 

OAB:16257/MT, RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - OAB:OAB/MT13249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDENICE GABRIEL DA 

COSTA - OAB:MT/13.891

 Vistos etc.,

Defiro o pedido de fl. 138, registrando que a penhora on-line é medida que 

de rigor se impõe, cuja medida, inclusive, é consentânea com os modernos 

princípios e preceitos que regem a atividade jurisdicional, já que busca pôr 

fim ao litígio (conflito de interesses qualificado por uma pretensão 

resistida, segundo Chiovenda) e pacificar a sociedade, os quais são 

escopos teleológicos ou finalísticos da Jurisdição.

 Nesta senda, lançou-se ordem de bloqueio somente o valor da execução 

em dinheiro depositada na conta bancária e/ou aplicações financeiras em 

nome do devedor, por meio do sistema BACENJUD.

Contudo, tendo em vista o insucesso da diligência, manifeste-se o 

exequente, no prazo de dez dias.

Sem prejuízo, OFICIE-SE ao órgão empregador indicadà fl. 140 para que 

promova o IMEDIATO desconto em folha de pagamento do devedor da 

verba alimentar vincenda e respectivo depósito em favor da parte credora, 
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informando o implemento da medida no prazo de 15 (quinze) dias, 

consignando que o descumprimento desta determinação importará nas 

penas previstas no art. 22 da r. lei. Em caso de ausência de resposta, 

remeta-se cópia do processo ao Ministério Público da comarca de 

Brejinhos-BA para as devidas providências, sobretudo considerando-se o 

parentesco entre o devedor e o chefe do executivo da referida localidade 

e a natureza do interesse em baila.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 707320 Nr: 2090-72.2012.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AKSM, CMDS

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

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Esgotada a prestação da tutela jurisdicional invocada, NÃO CONHEÇO do 

pedido de fls. 40/41, devendo a interessada manejar a súplica perante o 

processo de execução em andamento nesta unidade judiciária, se acaso 

já não o feito.

Assim, tornem os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 734949 Nr: 14646-72.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAA

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

OAB:9282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIANNE ALMEIDA DE 

SOUZA - OAB:16493

 Para a realização do ato, fixo as condições aplicáveis, nos moldes 

preconizados pelos arts. 880, §1º e 885, ambos do Codex Processual 

Civil, arbitrando a comissão do leiloeiro em 5% do valor do lanço vencedor, 

fixando também a comissão residual em 2,5% do valor da avalição em 

caso de remissão ou transação entre as partes, sendo que caberá ao 

leiloeiro controlar a integralização do pagamento, bem como a prestação 

de contas, nos termos do art. 884, do CPC, fixando o prazo de 30 (trinta) 

dias para efetivação do leilão que terá como valor mínimo o estabelecido 

na avaliação judicial realizada às fls. 173/174, ficando desde já 

consignado que o valor da comissão do leiloeiro somente poderá ser 

levantado por ele após a conclusão de seu trabalho.8. Serão admitidas 

propostas de parcelamento da arrematação, conforme dicção do art. 895, 

do Código de Ritos, sendo que o pagamento à vista sempre prevalecerá 

sobre as propostas de pagamento parcelado, sendo que caberá ao 

leiloeiro controlar a integralização do pagamento.9. O lance mínimo no leilão 

de imóveis em quaisquer das datas será de 50% da avaliação (art. 891, do 

CPC).10. Por fim, assevere-se que inicialmente deverá o leiloeiro priorizar 

leilão judicial, podendo, simultaneamente realizar o ato presencial e 

eletronicamente, utilizando-se de sua praxe habitual e, inclusive, de seu 

próprio sítio eletrônico, observando as cautelas e disposições do Código 

de Processo Civil.11. Em seguida, caso reste infrutífero o leilão, fica, 

desde já, autorizada a venda direta do bem penhorado nos autos, 

devendo esta se dar também pelo leiloeiro designado, no prazo de 90 

(noventa) dias, nas mesmas condições de aquisição já fixadas pelo 

juízo.12. Se também inexitosa a venda direta do bem, havendo propostas 

de compra em valores inferiores aos balizados, estas serão submetidas 

ao juízo para apreciação.13. Intime-se.14. Expeça-se o 

necessár io .Cumpra-se .Rondonópo l i s /MT,  13  de  março  de 

2020.WANDERLEI JOSÉ DOS REISJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 749069 Nr: 7294-29.2014.811.0003

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERB, EMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANE RAMOS MOREIRA - 

OAB:18.006, LIDIANY SILVA NUNES - OAB:19877/O, LUCIANA 

CASTREQUINI TERNERO - OAB:8.379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATALICIO VILAMAIOR - 

OAB:5172-MT

 Vistos etc.,

Ciente da decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça.

Em havendo requerimento no prazo de 05 (cinco) dias, expeça-se o 

necessário.

 Após, proceda-se ao arquivamento do feito com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 39541 Nr: 849-21.1979.811.0003

 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: EVA LINDOMAR RODRIGUES DE CARVALHO, EVANA 

CASTELLA, PAULO ROBERTO CASTELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM CASTELA, CHRYSTIANE CASTELLA, 

ROSANA BARA CASTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARI MIGUEL DE CARVALHO - 

OAB:64.126 - PR, FABIO ANDRÉ CHEDID SILVESTRE - OAB:18.652, 

IGOR MORENO DE OLIVEIRA - OAB:21960/0, JUSCIELE MORETTI DE 

MELO - OAB:18451, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:227716, 

Ricardo Ferreira de Andrade - OAB:9764/A, THIAGO OLIVEIRA 

AMADO - OAB:OAB/MT 11506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO FERREIRA DE 

ANDRADE - OAB:227716, THIAGO OLIVEIRA AMADO - OAB:OAB/MT 

11506

 (...)CONVERTO o presente feito de INVENTÁRIO para ARROLAMENTO 

SUMÁRIO, irradiando efeitos à chancela homologatória de fls. 

442/443.Com efeito, é cediço que a inovação legislativa autoriza o 

processamento do inventário sob tal rito simplificado sem a prévia 

comprovação do adimplemento dos tributos, cuja providência será levada 

a termo mediante simples ciência ao Fisco Estadual, a fim de elidir eventual 

evasão fiscal com o lançamento administrativo dos tributos, em sendo o 

caso.Deveras, homologada a partilha, a Fazenda Pública será intimada 

para lançamento do imposto de transmissão e de outros porventura 

incidentes na forma da legislação tributária, a teor da novel disposição 

adotada pelo Código de Processo Civil em seus arts. 659, §2º e 662, §2º, 

do CPC, já vigentes à época do deslinde (fls. 442/443). 2. Outrossim, 

expeça-se novel formal de partilha, constando-se no rol de peças 

obrigatórias as últimas declarações apresentadas às fls. 438/441 e o 

presente decisum, retificando-se a paginação da certidão estadual (fls. 

397/398 e 471-verso) e o cadastro de pessoa física de Marcia Cristina 

Ghiorzi Castella, incluindo-se, ademais, o percentual atribuído a cada 

herdeiro, consoante derradeiramente noticiado (fls. 467/469).No mais, 

faça constar às margens do r. formal de partilha a norma capitulada no art. 

659, §2º e 662, do CPC.Apenas para não passar em branco, registro que 

não cabe ao Juízo sucessório tecer julgamentos acerca do (in) 

adimplemento do tributo causa mortis ou de eventuais pendências fiscais 

de titularidade do espólio, porquanto trata-se de providência adstrita à 

autoridade responsável pelo lançamento, in casu, a Fazenda Pública.3. 

Destarte, em atendimento ao art. 659, § 2º, do CPC, após a expedição do 

quanto necessários aos interessados, abra-se vista do feito ao Fisco 

Estadual.4. Após, não havendo qualquer requerimento no prazo de 05 

(cinco) dias, arquive-se com as cautelas de estilo.Às providências.

Citação

Citação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1002253-54.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERRA DOURADO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 

- EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VALDERIA POLICARPO DE SOUZA (REQUERIDO)

KALIMAN MOREIRA GOULART (INVENTARIANTE)

KALINA MOREIRA GOULART (REQUERIDO)

ANDREA BREVES GUIMARÃES (REQUERIDO)

MARCO ANTONIO GOULART (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Passivo:

APERLINO LOUREIRO NETO OAB - MT0015612A-O (ADVOGADO(A))

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

ROBERLEI CANDIDO DE ARAUJO OAB - SP214880 (ADVOGADO(A))

CHRISTIANE OLIVEIRA HEITOR DE MENDONCA OAB - MT7895/O 

(ADVOGADO(A))

 

Citação de todos os herdeiros na pessoa de seus respectivos patronos a 

fim de manifestarem concordância ou discordância ao pedido, no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do art. 690, do CPC.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001662-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. R. C. (REQUERENTE)

J. M. R. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER RESINO JUNIOR OAB - MT0022198A (ADVOGADO(A))

MAIRA RODRIGUES DE ASSIS OAB - 004.355.311-74 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. J. D. A. C. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 29587664, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 16 de março 

de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de Cartas 

Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001658-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. R. C. (REQUERENTE)

J. M. R. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA RODRIGUES DE ASSIS OAB - 004.355.311-74 (REPRESENTANTE)

EDER RESINO JUNIOR OAB - MT0022198A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. J. D. A. C. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 29587657, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 16 de março 

de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de Cartas 

Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010673-31.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. M. B. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUDO NATEL MATEUS OAB - GO20855 (ADVOGADO(A))

DENIZE OLERANTE DE LIMA RIBEIRO OAB - GO40496 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. B. S. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 30335788, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 16 de março 

de 2020. Assinado digitalmente Analista Judiciário Núcleo de Cartas 

Precatórias

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009344-81.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA JOAO FRIAS VIEIRA OAB - SP261803 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. D. S. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 29824182, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 16 de março 

de 2020. Assinado digitalmente Analista Judiciário Núcleo de Cartas 

Precatórias

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006559-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. M. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GITHANA SOUSA OAB - 028.979.499-45 (REPRESENTANTE)

ANDRE LUIZ COLODA OAB - PR63784 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. D. S. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 29618244, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 16 de março 

de 2020. Assinado digitalmente Analista Judiciário Núcleo de Cartas 

Precatórias

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005965-35.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. S. D. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDENIR ZERI MENDES DE SOUZA JUNIOR OAB - MT27716/O 

(ADVOGADO(A))

NADIA ZERI MENDES DE SOUZA OAB - 983.427.381-91 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. R. D. P. J. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 29579134, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 16 de março 

de 2020. Assinado digitalmente Analista Judiciário Núcleo de Cartas 

Precatórias

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1056144-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RIO GRANDE-RS 

(REQUERENTE)

GIVANIO GUERREIRO DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUREMA DA GRACA SANTOS DE ABREU OAB - RS103875 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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DEBORA MAIZA MOURA DE JESUS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 30330154, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 16 de março 

de 2020. Assinado digitalmente Analista Judiciário Núcleo de Cartas 

Precatórias

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1038003-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONVEX SPI COMERCIO DE ARTIGOS DE ACO- EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO SBROGGIO LACANNA OAB - SP323065 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE CRISTINA COSTA MAIA SILVA 04819210106 (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 29667869, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 16 de março 

de 2020. Assinado digitalmente Analista Judiciário Núcleo de Cartas 

Precatórias

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004391-74.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DU JOUR ALIMENTOS EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELCIO CERUTI OAB - PR05643 (ADVOGADO(A))

LILLIANA MARIA CERUTI LASS OAB - 839.106.209-06 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G MARQUES LIMA - EPP (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 30338040, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 16 de março 

de 2020. Assinado digitalmente Analista Judiciário Núcleo de Cartas 

Precatórias

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003867-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IMBIL INDUSTRIA E MANUTENCAO DE BOMBAS ITA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GESSICA DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT21597/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSPAVI CONSTRUCAO E PARTICIPACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 30057853, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 16 de março 

de 2020. Assinado digitalmente Analista Judiciário Núcleo de Cartas 

Precatórias

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004792-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NERY DEMAR CERUTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIANE VIZZOTTO OAB - MT12679-B (ADVOGADO(A))

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO(A))

NEVIO MANFIO OAB - MT16226/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANILSO DE ROSSI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 29787820, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 16 de março 

de 2020. Assinado digitalmente Analista Judiciário Núcleo de Cartas 

Precatórias

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1038982-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO RAMOS OAB - AC5347 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEFINA LYSAKOWSKI SANTIN (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 29741967, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 16 de março 

de 2020. Assinado digitalmente Analista Judiciário Núcleo de Cartas 

Precatórias

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1057337-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO BRUNO ALVES PEDROSA OAB - PA8200-B (ADVOGADO(A))

BRUNA CAROLINE BARBOSA PEDROSA OAB - PA018292 

(ADVOGADO(A))

EDSON LUIZ PERIN OAB - MT8804-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLINELSON FERNANDES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 30168760, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 16 de março 

de 2020. Assinado digitalmente Analista Judiciário Núcleo de Cartas 

Precatórias

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002902-32.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROVENA RIEDIGER (LITISCONSORTE)

VILMAR RIEDIGER (LITISCONSORTE)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 29560037, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 16 de março 

de 2020. Assinado digitalmente Analista Judiciário Núcleo de Cartas 

Precatórias

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1050142-21.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO NAUTICO DE SERVICOS PORTAL DAS AGUAS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MONICA CAMPOS MESQUITA OAB - MT8671-O (ADVOGADO(A))

MARCUS CESAR MESQUITA OAB - MT5036-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO CAMPOS MESQUITA OAB - MT19640-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARETH SANTOS VIEIRA (INVENTARIANTE)

EDUARDO DE OLIVEIRA VIEIRA (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, 

16 de março de 2020. Assinado digitalmente Analista Judiciário Núcleo de 

Cartas Precatórias

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1059083-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELMO NUNES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PERES LESSI OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODANIR FLAVIO LOCATELLI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 28315203, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 16 de março 

de 2020. Assinado digitalmente Gestor(a) Judiciário(a) Núcleo de Cartas 

Precatórias

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007044-71.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VALADARES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA VALADARES SILVA OAB - MT232700-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1007044-71.2017.8.11.0003. EXEQUENTE: JOAO VALADARES DA SILVA 

EXECUTADO: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL VISTO 

Intime-se a parte autora para manifestar-se sobre a impugnação do INSS 

quanto aos cálculos, em 15 dias. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 13 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1010310-95.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

P. B. COMERCIO DE NITROGENIO LTDA - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO VINICIUS MARQUES BORELLA OAB - SP297455 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA DA FAZENDA ESTADUAL (EMBARGADO)

 

VISTO. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando o motivo da 

produção da prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1013400-14.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON LUIZ FERRARI (EXECUTADO)

NILDA RAMOS MAGALHAES (EXECUTADO)

WALMAQ LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO MAGALHAES FERRARI OAB - MT13985/B-B (ADVOGADO(A))

 

Visto. Intime-se o executado para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) 

dias, acerca da petição do Id. 29843084. Cumpra-se. Rondonópolis, data 

do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1008102-41.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WUTKE & CIA LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PERGO CHILANTE OAB - MT0012995S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

VISTO. WUTKE & CIA LTDA – ME ajuizou embargos a execução em face 

do MUNCÍPIO DE RONDONÓPOLIS, aduzindo decadência e nulidade do 

título executivo referente ao crédito de ISSQN. Apurado o valor das custas 

iniciais (R$ 937,91), deferiu-se o pedido da embargante quanto ao 

parcelamento das custas em três parcelas iguais e mensais (id. 

27785952). A embargante requereu a extinção da presente ação, em 

virtude do pagamento da dívida oriunda da execução fiscal (id. 29144676). 

É relatório. Decido. O embargante desistiu da ação, conforme se 

depreende da petição juntada no id. 29144676. Na hipótese dos autos, a 

Fazenda Pública ainda não foi citada, sendo, portanto, desnecessário o 

consentimento do réu, nos termos § 4º, do artigo 485, do Código de 

Processo Civil. In verbis: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: § 

4o Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do 

réu, desistir da ação”. Com essas considerações, com fundamento no art. 

485, VIII, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, sem 

resolução do mérito. Condeno a parte autora no pagamento das custas 

processuais. Incabível a condenação em honorários, tendo em vista que 

sequer houve a citação do embargado. P. R. I. C. Rondonópolis, data do 

sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1002598-20.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEVEL 33 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALVES GOMES DE BRITO OAB - DF38954-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Pregoeiro (IMPETRADO)

 

PROCESSO Nº 1002598-20.2020.8.11.0003 VISTO. LEVEL 33 INDÚSTRIA 

E COMÉRCIO LTDA opôs embargos de declaração, com fundamento nos 

incisos I e III do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, em face da 

sentença de Id. 29546802, sob o argumento de que ocorreu: “a. omissão 

na fundamentação da sentença, já que não foram apresentados os 

motivos quanto à eventual inépcia da inicial ou não preenchimento dos 

seus requisitos; ou b. erro material do dispositivo, já que não refletem a 

fundamentação da decisão ora embargada; ou c. contradição entre a 

fundamentação e o dispositivo”. (Id. 21890008). É o relatório. Decido. 

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 

Quanto aos seus fundamentos, anoto que não assiste razão à 

embargante. Isso porque, na sentença ora embargada restou 

expressamente claro os fundamentos do veredito, em especial a razão 
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que levou este magistrado a indeferir a petição e, consequentemente, 

julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, qual seja, inadequação 

da via eleita, conforme se verifica do trecho a seguir transcrito: “Como se 

vê, não restou demonstrado que os itens impugnados pela impetrante 

apresentam irregularidades e/ou ilegalidades, não havendo que se falar, 

portanto, em ofensa à direto líquido e certo da impetrante. Ocorre que, em 

sede de Mandado de Segurança, consoante já ressaltado, o direito líquido 

e certo deve ser exibido de plano, de forma a não merecer 

questionamento maior para o deferimento de liminar, pois não se viabiliza 

qualquer tipo de instrução probatória, ou seja, maiores investigações 

sobre o alegado no feito não é possível, razão pela qual deve o impetrante 

de plano comprovar os fatos sustentados, o que não ocorreu no caso dos 

autos. Neste sentido é a jurisprudência: CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. 

CONCURSO PÚBLICO. DECRETO DE ANULAÇÃO DO CERTAME. 

ILEGALIDADE. INDEFERIMENTO. ART. 10 DA LEI Nº 12.016/09. 

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PROVA 

PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. I. O mandado de segurança é o 

writ cabível para garantir judicialmente direito líquido e certo, e, assim, 

passível de comprovação a partir, simplesmente, da juntada dos elementos 

probatórios com a petição inicial, não se admitindo dilação probatória, 

conforme prevê o art. 10 da Lei nº 12.016/09. II. No caso sob análise não 

fica clara a liquidez e certeza do direito da apelante. A ausência de prova 

tendente a demonstrar que o alegado direito à nomeação de fato existe, o 

que leva ao reconhecimento de que este mandamus carece de prova 

pré-constituída do direito alegado. III. Verifica-se, portanto, a inadequação 

da via eleita, posto que, para aferir o direito alegado pelo autor, seria 

necessária dilação probatória a fim de comprovar a legalidade do Decreto 

nº 090-A/2013 a que visa impugnar o presente mandamus. lV. Apelação 

conhecida e improvida. (TJPA; APL 0002061- 21.2013.8.14.0062; Ac. 

186326; Tucumã; Primeira Turma de Direito Público; Relª Desª Rosileide 

Maria da Costa Cunha; Julg. 26/02/2018; DJPA 01/03/2018; Pág. 162)”. 

Deste modo, não vislumbrando a ocorrência de manifesto constrangimento 

ilegal suportado pela impetrante, passível de ser sanado pela via eleita, o 

indeferimento, de plano, da inicial é medida que se impõe.” O artigo 10 da 

Lei do Mandado de Segurança (nº 12.106/09) estabelece que a inicial será 

indeferida quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar 

algum dos requisitos legais. Vejamos: “Art. 10. A inicial será desde logo 

indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de 

segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o 

prazo legal para a impetração.” Referido artigo foi consignado no 

dispositivo da sentença embargada. Portanto, não há que se falar em erro 

material ou contradição entre a fundamentação e a parte dispositiva da 

sentença. De igual modo, não se verifica a ocorrência de omissão, pois, 

conforme já tratado acima, a razão do indeferimento da petição inicial foi 

declinada de forma clara na sentença embargada. Dessa forma, 

convenço-me de que não há na sentença embargada nenhuma ofensa ao 

artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Como se sabe, os embargos de 

declaração têm a finalidade de esclarecer, tornar claro o julgado, sem lhe 

modificar, em princípio, sua substância; não operam novo julgamento, pois 

simplesmente deve afastar pontos contraditórios, suprir omissões e 

esclarecer obscuridades porventura encontradas na sentença. Com 

efeito, não se prestam os embargos de declaração a lograr efeito 

infringente, modificando o julgado, para adequá-lo ao entendimento 

esposado pelo embargante. Na verdade, a existência efetiva de omissões, 

obscuridades ou contradições é que delimita o núcleo jurídico dos 

embargos declaratórios, objetivando, essencialmente, a complementação 

do julgamento, expungindo da prestação jurisdicional aquelas máculas. 

Assim sendo, se a parte dissente dos fundamentos expostos na decisão 

cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestando os 

embargos declaratórios para rediscussão da matéria objeto da lide. Com 

estas considerações, rejeito os embargos de declaração apresentados 

por LEVEL 33 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002444-07.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO ROSEGHINI BERTOTTO (EXECUTADO)

ALTAIR BERTOTTO (EXECUTADO)

BERTOTTO E BERTOTTO LTDA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO A DRª Thaiz Rachinski Bertotto OAB/PR 83.681, 

representando o polo passivo, para que tome ciência que foi expedido 

Alvará Judicial Eletrônico nº 594536-4/2020, em favor de THIAGO 

ROSEGHINI BERTOTTO, conforme determinado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003460-59.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OLGA DE JESUS SANTOS SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO AOS DOUTORES: Alexandre Júlio Junior OAB/MT 10. 956 , 

José Carlos da Silva OAB/MT OAB/MT 21.197, PARA QUE TOMEM CIÊNCIA 

QUE FOI EXPEDIDO ALVARÁ JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 594254-3/2020, 

EM FAVOR DE OLGA DE JESUS SANTOS SILVA, CONFORME 

DETERMINADO NOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009212-46.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PACIFICO DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI OAB - MT0008877A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PROCESSO N. º 1009212-46.2017.8.11.0003 VISTO. JOSÉ PACIFICO DE 

ARAUJO ajuizou ação de concessão de auxílio doença acidentário no 

período de 01/04/2016 até 31/07/2016 em face do INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, aduzindo, em síntese, que sofreu um 

acidente grave no trajeto para o trabalho, em 21/06/2014, o qual ocasionou 

várias sequelas, tais como: CID S-94.2 (TRAUMATISMO NERVO PERONIAL 

(FIBULAR) PROFUNDO AO NÍVEL DO TORNOZELO E DO PÉ), CID T-93 

(SEQUELAS DE TRAUMATISMOS DO MEMBRO INFERIOR), CID S-82.2 

(FRATURA DA DIÁFISE DA TÍBIA). Relatou que recebeu o auxílio doença 

NB nº 92/606.879.040-5, no período de 06/07/2014 a 31/03/2016, quando 

foi cessado depois de realizada perícia. Afirmou que ainda estava 

incapacitado no período de 01/04/2016 até 31/03/2016. Informou que, em 

03/04/2017, lhe foi concedido novo auxílio doença, sob NB n° 

91/617.978.155-2, recebido até 06/06/2017, quando o INSS verificou que 

havia sequela definitiva que reduziu a sua capacidade para o trabalho e 

lhe concedeu em 07/06/2017 auxílio acidente. Assim, requereu a 

concessão de tutela de urgência para conceder o auxílio doença 

acidentário de 01.04.2016 a 31.07.2016. No mérito, requereu a 

condenação do INSS ao pagamento das prestação em atraso, 

devidamente corrigidas. O pedido de tutela antecipada foi indeferido (id. 

10768616). O INSS não apresentou contestação (id. 11993138). Realizada 

perícia médica, o laudo encontra-se anexado no id.26537467. O autor 

manifestou sobre o laudo pericial (id. 29004811). O INSS não manifestou 

sobre o laudo pericial (id. 29691593). É o relatório. Decido. O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Pelo exame dos autos, anoto que o autor busca a 

condenação do INSS ao pagamento de auxílio doença por acidente de 

trabalho somente no período de 01/04/2016 a 31/07/2016, sob a alegação 

de que estaria incapacitado para o trabalho em razão das sequelas físicas 

advindas de atividades exercidas no trabalho. Pois bem. O benefício de 

auxílio doença pretendido está disciplinado no Art. 59 da Lei 8.213/91, que 

garante sua concessão ao segurado que esteja incapacitado para o 

trabalho ou para a sua atividades habituais por mais de 15 (quinze) dias 

consecutivos, observado o período de carência respectivo, equivalente a 

doze contribuições mensais, verbis: “Art. 59. O auxílio doença será devido 

ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido nesta lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para 

sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” Em 

conformidade, ainda, com a redação expressa do artigo 42 da Lei nº 

8.213/91, para a implementação do benefício da aposentadoria por 
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invalidez é necessário que o segurado seja, depois de cumprido o período 

de carência, quando for o caso, incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de trabalho que lhe garanta a subsistência. “Art. 42. A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição.” Observo que o auxílio 

doença é devido quando houver sequelas que impossibilitem a prestação 

do labor habitualmente exercido, consolidando a incapacidade do 

trabalhador, como restou demonstrado no caso destes autos. Com efeito, 

no exame pericial realizado em 25 de novembro de 2018, pelo médico 

Marcus José Pieroni, sob o crivo do contraditório, constou no exame que 

“o requerente sofreu acidente e trânsito apresentando grave fratura na 

perna esquerda, na data de 21 de junho de 2014. Encaminhado para o 

Hospital Regional Elza Giovanella em Rondonópolis, com diagnóstico de 

fratura exposta dos ossos da perna esquerda foi submetido à cirurgia de 

urgência: limpeza, debridamento e estabilização da fratura com fixador 

externo. Durante 6. Meses com fixador e após melhora das condições 

locais, o fixador foi retirado e o requerente foi submetido a uma segunda 

cirurgia definitiva, redução, colocação de haste intramedular bloqueada. 

Após um período de aproximadamente um ano do acidente, retornou ao 

trabalho em outra função (de moto boy a auxiliar de almoxarifado), porém, 

alguns meses após, foi dispensado da empresa por incapacidade física. 

Suas queixas são de que a perna direita perdeu a força e que não 

consegue movimentar o pé ou calçar sapatos.” De acordo com perito, “o 

periciando apresentou sequela permanente por lesão de nervo periférico 

como descrito na ENMB e observado no exame clínico. Essa sequela é 

irreparável. Há incapacidade física parcial e permanente.” O perito, ainda 

concluiu que “diante do histórico do acidente, exames complementares, 

laudos e atestados médicos, podemos dizer que a incapacidade do autor 

se instalou no momento do acidente onde houve lesão grave de ossos e 

nervos periféricos e se encontra presente de forma permanente”. Diante 

do exposto, é possível concluir que quando da cessação do benefício 

auxílio doença NB 606.879.040-5, o que se deu em 31/03/2016 (id. 

10659992), o autor ainda se encontrava incapacitado para o exercício de 

atividade profissional, que sua incapacidade, apesar de parcial, também é 

permanente. Assim, diante do não restabelecimento para o exercício de 

sua atividade habitual (moto boy), não poderia o INSS ter suspendido o 

pagamento de auxílio doença, por força do contido no art. 62 em conjunto 

com o art. 101 da Lei 8.213/91. “Artigo 62: O segurado em gozo do auxílio 

doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá 

submeter-se ao processo de reabilitação profissional para o exercício de 

outra atividade, não cessando o benefício até que seja dado como 

habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a 

subsistência, ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado 

por invalidez”. Art. 101: O segurado em gozo de auxílio-doença, 

aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob 

pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo 

da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela 

prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o 

cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos. (Redação dada 

pela Lei nº 9.032, de 1995). Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO – 

PREVIDENCIÁRIO – PROCESSUAL – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – ALTA MÉDICA INDEVIDA. 1) 

À luz do disposto no art. 59, da Lei 8.213/91, o auxílio-doença é devido 

enquanto persistir a incapacidade do segurado para o trabalho ou para a 

sua atividade habitual, o que define a natureza sempre precária deste 

benefício. 2) Não há como prevalecer o ato de cessação do benefício se 

não está lastreado em prova minimamente segura acerca da recuperação 

da capacidade laborativa, quando o conjunto probatório está a indicar 

justamente o contrário, deixando patente o fato de que sua incapacidade 

se manteve. 3) Presentes os requisitos ensejadores, cumpre deferir a 

antecipação dos efeitos da tutela. 4) Recurso conhecido e improvido, 

confirmando-se a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.” 

(TRF da 2ª Região, Segunda Turma, AG 150364, Processo 

2006.02.01.012250-1/RJ, rel. Des. Federal Andrea Cunha Esmeraldo, DJU 

02/10/2008, p. 26/27). “AGRAVO INTERNO - PREVIDENCIÁRIO - 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA - CESSAÇÃO INDEVIDA DO 

BENEFÍCIO JÁ QUE NÃO HÁ PROVA SEGURA DE QUE SE DEU A 

RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - COMPROVADA A 

INCAPACIDADE LABORATIVA DA AUTORA ATRAVÉS DE LAUDO MÉDICO 

PERICIAL. 1. Não há como prevalecer o ato de cessação do benefício se 

não está lastreado em prova minimamente segura acerca da recuperação 

da capacidade laborativa, quando o conjunto probatório está a indicar 

justamente o contrário, deixando patente o fato de que a segurada já era 

portadora de cardiopatia grave, donde se infere que a incapacidade se 

manteve, portanto, reputa-se indevida a suspensão do benefício. 1) O 

laudo médico pericial comprova os males cardiovasculares acometidos à 

autora, que já existiam ao tempo da concessão do auxílio-doença, daí 

porque deve ser restabelecido, com limite na data da concessão do 

benefício de aposentadoria por idade. 2) Recurso improvido.” (TRF da 2ª 

Região, Segunda Turma Especializada, AC 394012, Processo nº. 

200451100010493, rel. Des. Federal Andrea Cunha Esmeraldo, DJU 

29/07/2009, p. 10). Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado por JOSÉ PACIFICO DE ARAUJO contra o INSS - INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, tão somente para o fim de determinar 

que o requerido pague ao segurado o auxílio doença por acidente trabalho 

referente ao período de 01.04.2016 a 31.07.2016, descontados os valores 

a título de remuneração que, por ventura, o autor tiver recebido nesse 

período. Os valores atrasados deverão ser acrescidos de correção 

monetária, pelo índice do INPC, a partir do vencimento de cada parcela, 

bem como de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à 

caderneta de poupança, desde a citação válida, nos termos do art. 1º-F 

da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009, e da 

decisão proferida pelo STJ no REsp 1.495.146, Rel. Min. Mauro Campbell 

Marques, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 22/02/2018, DJe 

02/03/2018 (Tema 905). Condeno o INSS ao pagamento das despesas 

processuais (honorários periciais no valor de R$ 370,00) e de honorários 

advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, 

com fundamento no artigo 85, § 3º, I e do Código de Processo Civil. Tendo 

em vista o valor vinculado a estes autos (id. 19604608), expeça-se alvará 

no valor de R$ 370,00 em favor do perito Marcus José Pieroni na conta por 

ele informada no id. 25549557. Esta sentença não está sujeita a reexame 

necessário porque o valor da condenação e o proveito econômico obtido 

na causa não excedem a 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3º, I, do 

CPC). P. R. I. C. Rondonópolis-MT, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009688-16.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO PAULINO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT12790-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS (REU)

 

DOC EM ANEXO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012330-93.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIS ROBERTA PREVIATTI RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE CRISTINA MAEHLER OAB - MT8108/O (ADVOGADO(A))

EDUARDO ALENCAR DA SILVA OAB - MT9244-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

DOC EM ANEXO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1003841-67.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LIA BARBOSA TEODORO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS FERREIRA VILELA OAB - MT24442/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)

EXMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)

 

VISTO. Intime-se a parte impetrante para, querendo, manifestar-se, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento dos autos. 

Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001121-30.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN RODRIGUES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINE DA SILVA PEREIRA OAB - MT20187/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PROCESSO N. º 1001121-30.2018.8.11.0003 VISTO. WILLIAN RODRIGUES 

PEREIRA ajuizou ação de restabelecimento de auxílio acidente com pedido 

de tutela antecipada em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS, aduzindo, em síntese, que sofreu um acidente de trabalho 

em 26/05/2017, o que ocasionou lesão no joelho esquerdo, com rotura do 

menisco (CID 5926 e CSD 5935), sendo necessário tratamento que 

consiste em um período para reabilitação e cirurgia, para a qual espera a 

liberação por parte do plano de saúde concedido pela empresa. Relatou 

que, em virtude de tais lesões, lhe foi com cedido o benefício de auxílio 

doença por acidente de trabalho nº 618.770.932-6 (espécie nº 91), em 

11/06/2017, prorrogado até o dia 12/03/2018, sendo até mesmo remarcado 

a data para novo exame pericial na mesma data; todavia, no dia 

24/12/2017, foi cessado o benefício, sem que fosse realizado exame 

pericial ou qualquer notificação. Afirma que, em virtude de tais lesões, 

recebeu auxílio doença por acidente de trabalho, o qual foi cessado em 

11/04/2017. Asseverou que, embora a autarquia tenha cessado o 

benefício, o autor se encontra incapacitado para exercício de atividade 

laboral, considerando que sua atividade profissional consiste em dirigir 

caminhões, possuindo carteira de habilitação categoria C, portanto, para 

realizar seu trabalho é de suma importância que esteja totalmente 

recuperado. Assim, requereu a concessão de tutela antecipada para que 

o requerido restabeleça o auxílio doença. No mérito, pugnou pela 

confirmação da liminar para que seja restabelecido o benefício de 

auxílio-acidente, desde a data de sua cessação 24/12/2017, cessando 

somente após a total recuperação do autor e posterior ao pós-operatório. 

O pedido de tutela antecipada foi indeferido (id. 12157017). Embora citado, 

o requerido não apresentou contestação (id. 13585396). Realizada a 

perícia médica, o laudo médico foi juntado no id. 16717829. Intimada, a 

parte autora manifestou sobre o laudo pericial (id. 18251085). O INSS, por 

sua vez, embora intimado, não se manifestou (id. 18823249). É o relatório. 

Decido. O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Pelo exame dos autos, anoto que o autor busca o 

restabelecimento do pagamento do benefício auxílio-doença por acidente 

de trabalho (espécie 91), sob a alegação de que estaria incapacitado para 

o trabalho em razão das sequelas advindas de acidente. Pois bem. O 

benefício de auxílio-doença está disciplinado no Art. 59 da Lei 8.213/91, 

que garante sua concessão ao segurado que esteja incapacitado para o 

trabalho por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, observado o período 

de carência respectivo, equivalente a doze contribuições mensais, verbis: 

“Art. 59. “O auxílio doença será devido ao segurado que, havendo 

cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta lei, ficar 

incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais 

de 15 (quinze) dias consecutivos.” Observo que o auxílio doença é devido 

quando houver sequelas que impossibilitem a prestação do labor 

habitualmente exercido, consolidando a incapacidade do trabalhador, 

como restou demonstrado no caso destes autos. Com efeito, o exame 

pericial, realizado em 26/11/2018 aponta que o autor foi diagnosticado com 

fratura do tornozelo (CID 10 S82) e entorse e distensão do artelhos (CID 

10 S 93.5) e que a causa provável da lesão é acidente de trabalho 

(quesitos 1 e 2 – id. 16717829). O perito atestou que há incapacidade 

parcial e permanente no paciente. A lesão não impede o exercício de 

atividades laborais, todavia, impõe limitações de movimentos intensos com 

a perna. Diante do exposto, é possível concluir que quando da cessação 

do benefício auxílio doença NB 618.770.932-6, o que se deu em 

24/12/2017 (id. 28086513), o autor ainda se encontrava incapacitado para 

o exercício de atividade profissional, que sua incapacidade, apesar de 

parcial, também é permanente. Assim, diante do não restabelecimento para 

o exercício de sua atividade habitual (motorista), não poderia o INSS ter 

suspendido o pagamento de auxílio doença, por força do contido no art. 62 

em conjunto com o art. 101 da Lei 8.213/91. “Artigo 62: O segurado em 

gozo do auxílio doença, insuscetível de recuperação para sua atividade 

habitual, deverá submeter-se ao processo de reabilitação profissional 

para o exercício de outra atividade, não cessando o benefício até que seja 

dado como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe 

garanta a subsistência, ou, quando considerado não recuperável, seja 

aposentado por invalidez”. Art. 101: O segurado em gozo de 

auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão 

obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame 

médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação 

profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado 

gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são 

facultativos. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995). Nesse sentido: 

“AGRAVO INTERNO – PREVIDENCIÁRIO – PROCESSUAL – ANTECIPAÇÃO 

DA TUTELA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – ALTA MÉDICA 

INDEVIDA. 1) À luz do disposto no art. 59, da Lei 8.213/91, o 

auxílio-doença é devido enquanto persistir a incapacidade do segurado 

para o trabalho ou para a sua atividade habitual, o que define a natureza 

sempre precária deste benefício. 2) Não há como prevalecer o ato de 

cessação do benefício se não está lastreado em prova minimamente 

segura acerca da recuperação da capacidade laborativa, quando o 

conjunto probatório está a indicar justamente o contrário, deixando patente 

o fato de que sua incapacidade se manteve. 3) Presentes os requisitos 

ensejadores, cumpre deferir a antecipação dos efeitos da tutela. 4) 

Recurso conhecido e improvido, confirmando-se a decisão agravada, por 

seus próprios fundamentos.” (TRF da 2ª Região, Segunda Turma, AG 

150364, Processo 2006.02.01.012250-1/RJ, rel. Des. Federal Andrea 

Cunha Esmeraldo, DJU 02/10/2008, p. 26/27). “AGRAVO INTERNO - 

PREVIDENCIÁRIO - RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA - 

CESSAÇÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO JÁ QUE NÃO HÁ PROVA SEGURA 

DE QUE SE DEU A RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - 

COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORATIVA DA AUTORA ATRAVÉS 

DE LAUDO MÉDICO PERICIAL. 1. Não há como prevalecer o ato de 

cessação do benefício se não está lastreado em prova minimamente 

segura acerca da recuperação da capacidade laborativa, quando o 

conjunto probatório está a indicar justamente o contrário, deixando patente 

o fato de que a segurada já era portadora de cardiopatia grave, donde se 

infere que a incapacidade se manteve, portanto, reputa-se indevida a 

suspensão do benefício. 1) O laudo médico pericial comprova os males 

cardiovasculares acometidos à autora, que já existiam ao tempo da 

concessão do auxílio-doença, daí porque deve ser restabelecido, com 

limite na data da concessão do benefício de aposentadoria por idade. 2) 

Recurso improvido.” (TRF da 2ª Região, Segunda Turma Especializada, AC 

394012, Processo nº. 200451100010493, rel. Des. Federal Andrea Cunha 

Esmeraldo, DJU 29/07/2009, p. 10). Consigno que, a despeito de o INSS ter 

concedido posteriormente o benefício auxílio doença previdenciário nº 

621.729.384-0, espécie 31 (22/02/2018 a 22/06/2018 – id. 28086513), 

ficou demonstrado no laudo pericial que a doença está relacionada com a 

atividade laboral. Logo, ante a comprovação de que a lesão é decorrente 

de atividade funcional, o benefício correto deveria ser o auxílio doença por 

lesão advinda do trabalho (espécie 91) e não auxílio doença previdenciário 

(espécie 31). Ressalta-se, por fim, que o termo inicial para pagamento do 

benefício auxílio doença é o dia seguinte à data da cessação indevida do 

benefício que a autarquia estava pagando ao autor por meio do NB 

618.770.932-6 (24/12/2017 – id. 28086513), ou seja, 25/12/2017, nos 

termos do que preceitua o art. 60, da Lei 8.213/91. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado por WILLIAN RODRIGUES PEREIRA 

contra o INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, tão somente 

para o fim de determinar que o requerido restabeleça em favor do autor o 

auxílio doença por acidente trabalho NB 618.770.932-6 (espécie 91), bem 

como pague as parcelas atrasadas desde o dia seguinte a cessação do 

benefício (24/12/2017) ou seja, 25/12/2017 (id. 28086513), até que o 

segurado seja considerada apto para exercer sua atividade habitual ou 

outra atividade laboral compatível com a sua deficiência física (artigo 62 da 

Lei nº 8.213/91). Deverão ser descontados das parcelas em atraso, os 

valores recebidos pelo segurado no período de 22/02/2018 a 22/06/2018, 

a título de benefício previdenciário nº 621.729.384-0, espécie 31. Os 

valores atrasados deverão ser corrigidos segundo o Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir do vencimento de 

cada parcela, e acrescidos de juros moratórios equivalentes aos juros 

aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida (18/04/2018 – 

sistema registro ciência), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na 

redação dada pela Lei nº 11.960/2009. A partir da data da expedição do 
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precatório, incidirá tão somente correção monetária (IPCA-E). Condeno o 

INSS ao pagamento das despesas processuais (honorários periciais 

custeados pelo autor no valor de R$ 370,00 – id. 15384059) e de 

honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% sobre as 

parcelas vencidas, com fundamento no artigo 85, § 3º, I e do Código de 

Processo Civil. Em atenção ao artigo 1.288 da CNGC, segue a síntese para 

implantação do benefício ora concedido: NOME DO SEGURADO: WILLIAN 

RODRIGUES PEREIRA BENEFÍCIO CONCEDIDO: Auxílio Doença por 

Acidente de Trabalho (91) RENDA MENSAL INICIAL: a ser calculada pelo 

INSS DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIB: 25/12/2017 – Dia seguinte à 

cessação do benefício NB 618.770.932-6, descontados os valores 

recebidos pelo segurado no período de 22/02/2018 a 22/06/2018, a título 

de benefício previdenciário nº 621.729.384-0. Esta sentença não está 

sujeita a reexame necessário porque o valor da condenação e o proveito 

econômico obtido na causa não excedem a 1.000 (mil) salários mínimos 

(art. 496, § 3º, I, do CPC). P. R. I. C. Rondonópolis-MT, data do sistema. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002708-58.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA ALVES SANTANA (EXEQUENTE)

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:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº 1002708-58.2016.8.11.0003 VISTO Trata-se de liquidação 

de sentença promovida por VERA LÚCIA ALVES SANTANA 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. Nomeado como 

perito o contador Márcio Ferreira de Oliveira, este apresentou o laudo 

pericial concluindo que o servidor obteve uma perda salarial de 10,38% 

(id. 25043481). A exequente manifestou concordância com o laudo pericial 

(id. 26014314). O Estado de Mato Grosso, por sua vez, impugnou o laudo 

pericial, alegando que a metodologia utilizada pelo perito está em 

dissonância com o artigo 22, da Lei nº 8.880/1994, porque divide o valor 

recebido em cruzeiros reais pelo valor da URV no dia do fechamento da 

folha, posteriormente multiplica pelo valor da URV no dia do efetivo 

pagamento. Segundo, ainda o requerido, a Lei nº 6.528/94 que realinhou 

os vencimentos do Executivo intentou corrigir as perdas decorrentes da 

URV, promovendo um ganho real aos servidores de 18% (id. 26398048). 

Intimada, a exequente manifestou sobre a impugnação e documentos 

juntados pelo Estado de Mato Grosso (id. 26697209). É o relatório. Decido. 

A questão central cinge-se à apuração de eventual defasagem na 

remuneração do servidor e o índice, aplicando-se, para tanto, o critério do 

artigo 22 da Lei 8.880/94, in verbis: Art. 22 - Os valores das tabelas de 

vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e 

gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em 

URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, 

XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o 

valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e 

janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente 

em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o 

Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento; II - 

extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. 

§ 1º - O abono especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 

de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em 

fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da 

aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de 

vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou 

devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, 

em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da 

Constituição. Como se vê, a fórmula de cálculo prevista na legislação 

consiste na divisão do valor nominal do vencimento dos meses de nov/93, 

dez/93, jan/94 e fev/94 pelo montante em Cruzeiros Reais do equivalente 

em URV DO ÚLTIMO DIA DE CADA UM DESSES MESES, independente da 

data de pagamento. Observa-se que os valores dos meses seguintes não 

poderão ser inferiores ao efetivamente pago em FEV/94. Partindo dessa 

premissa, verifica-se que a metodologia utilizada pelo perito, em dado 

momento, foge do que determina a legislação, conforme explanado abaixo: 

ANÁLISE AO CÁLCULO DO PERITO. Com efeito, para se chegar ao 

percentual final da defasagem o perito contador elaborou dois cálculos 

que apontam a ocorrência de redução salarial em duas ocasiões, sendo a 

primeira por erro na conversão da moeda e a segunda, por considerar a 

URV da data do efetivo pagamento. 1ª cálculo: dividiu o valor do salário 

dos meses de nov/93, dez/93, jan/94 e fev/94 pelo URV do dia do 

fechamento da folha, chegando a média aritmética de ,72 (artigo 22, I). 

Mês de Competência Salário em CR$ URV do dia do fechamento da folha 

Valor do salário em URV nov/93 25.083,60 238,32 105,25 dez/93 

29.617,60 327,90 90,33 jan/94 35.292,40 458,16 77,03 fev/94 60.886,40 

637,64 95,49 Média aritmética (Art. 22, I) 92,03 Média Aritmética: com 

aplicação do §2º do art. 22 95,49 A seguir, o perito constatou que em 

junho/1994 a servidora recebeu o valor em URV de 92,00; ou seja, inferior 

ao salário de fevereiro/94 (95,49), o que contraria o §2º, do artigo 22. Em 

razão disso, concluiu que houve uma perda salarial de 3,65%. Mês de 

Competência Salário em CR$ URV do dia do fechamento da folha Valor do 

salário em URV Diferença entre a média do art. 22, I e os salários 

subsequentes (em URV) §2º do Artigo 22 95,49 mar/94 96.015,60 931,05 

103,13 8,00% abr/94 127.874,40 1323,92 96,59 1,15% mai/94 175.598,40 

1875,82 93,61 -1,97% jun/94 92,00 -3,65% Até aqui, o cálculo encontra-se 

em consonância com o que determina a Lei nº 8.880/94, estando, portanto, 

justificado a defasagem salarial encontrada pelo expert em 3,65%. 2º 

cálculo: O perito entendeu que haveria, ainda, uma diferença a ser 

calculada em relação à conversão da URV, em virtude de que a data do 

efetivo pagamento dos servidores se dava até o dia 10 do mês seguinte. 

Assim, considerando o valor da URV dos meses de nov/93, dez/93, jan/94 

e fev/94, calculou a diferença relativa ao período do dia 30 (fechamento 

da folha) ao dia 10 do mês seguinte, chegando a uma suposta 

desvalorização salarial de 11,98%. Ocorre que essa interpretação está 

equivocada, pois somente os servidores cujos vencimentos eram pagos 

ATÉ o último dia do mês têm direito à conversão dos vencimentos 

adotando-se a URV da data do efetivo pagamento, como é o caso dos 

servidores do judiciário e legislativo do Estado de Mato Grosso que 

notadamente recebiam seus vencimentos no dia 20 de cada mês, 

SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. Isso porque, como a conversão do salário em 

URV utiliza com parâmetro o último dia do mês (artigo 22, I), os que 

recebiam no dia 20, por exemplo, evidentemente sofreram uma defasagem 

maior entre o dia 20 a 30. Daí o porquê de ser utilizada a data do 

pagamento para revisar a conversão dos vencimentos em URV, situação 

que não pode ser igualada a quem recebeu o salário no mês subsequente 

ao mês da competência, como na hipótese dos autos. Essa, inclusive, é a 

interpretação atual da jurisprudência sobre o tema: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO. POLICIAIS 

MILITARES. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV. 1. Lei nº 8.880/94. 

Aplicação compulsória a Estados e Municípios. Direito monetário. Matéria 

de exclusiva competência constitucional do ente nacional. Precedentes do 

Egrégio Tribunal de Justiça e do Colendo Supremo Tribunal Federal. Estado 

Federal instituído no Brasil que não reserva competência legislativa para 

legislar sobre moeda aos Estados e Municípios. 2. Revisão da conversão 

em URV. Não há prejuízo se o pagamento é efetivado no mês subsequente 

ao mês de referência (=competência). A conversão dos vencimentos com 

base no valor da URV utiliza com parâmetro o último dia do mês, 

independentemente da data de pagamento, conforme artigo 22, da Lei 

Federal n. 8.880/94. Somente se o pagamento é efetivado no mesmo mês 

de referência deve-se efetuar a revisão da conversão dos vencimentos 

em URV, utilizando a data do pagamento na correção. Aos servidores 

estaduais e municipais que recebem efetivamente no 4º (quarto) ou 5º 

(quinto) dia útil do mês subsequente não se pode igualar casos, 

notadamente os servidores federais que recebiam seus vencimentos no 

dia 20 de cada mês, nos termos do art. 168, da CF, e almejar, 

inadvertidamente, perda na conversão da URV. Carreira de policial militar, 

ademais, reestruturada há muito. 3. Reestruturação que determina, se não 

houvesse outros temas, por si só, a ausência, de dano financeiro 

exequentes, servidores públicos do Estado de São Paulo, policiais 

militares, decorrente da conversão dos vencimentos em URV, o. Que torna 

a execução de sentença, nesse ponto, vazia, impondo-se sua extinção, 

com condenação dos exequentes ao pagamento de honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 3º, 8º e 11, do CPC/2015. 

Precedente desta Colenda Câmara. 4. Inexistência de afronta à coisa 

julgada, incidindo, na hipótese, a inteligência do comando inserto no § 5º, 
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do artigo 535, da Lei adjetiva de 2015. 5. Decisão reformada. Recurso 

provido. (TJSP; AI 3001499-07.2019.8.26.0000; Ac. 12618246; São Paulo; 

Nona Câmara de Direito Público; Rel. Des. Oswaldo Luiz Palu; Julg. 

24/06/2019; DJESP 28/06/2019; Pág. 2255). APELAÇÃO CÍVEL. 

SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. Conversão dos 

vencimentos para URV. Lei Federal n. º 8.880/1994. Recomposição de 

perdas salariais. Data do pagamento. É notório o fato de que a 

remuneração dos servidores do município do Rio de Janeiro era, àquele 

tempo, quitada nos primeiros dias do mês seguinte. Sendo assim, não há 

que se falar em diferença de remuneração, uma vez que na prática para 

os servidores públicos que recebiam seus vencimentos e proventos no 

último dia de cada mês, o critério utilizado para a conversão não 

apresentou alteração de valores, assim como para aqueles servidores 

que percebiam seus vencimentos em data posterior ao primeiro dia do 

mês, o critério gerou como consequência até um pequeno ganho real. 

Precedentes deste e. Tribunal. Recurso ao qual se nega provimento. 

(TJRJ; APL 0499144-49.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; Quinta Câmara 

Cível; Rel. Des. Heleno Ribeiro Pereira Nunes; DORJ 03/07/2019; Pág. 195). 

Logo, a diferença calculada pelo contador relativa ao período de 30 ao dia 

10, no percentual de 11,98% é INEXISTENTE. Ressalta-se que, depois de 

reconhecer que houve uma recomposição salarial no pagamento do autor 

nos meses de abr/94, maio/94 e jun/94, o perito calculou que esse ganho 

foi de 5,25%, que deduzido dos percentuais obtidos nos cálculos acima, 

concluiu que ainda resta uma perda salarial final de 10,38%, conforme 

planilha a seguir: Descrição Totais (em %) Perda Salarial (Média Aritmética 

- Art. 22) 3,65% Perda Salarial (URV efetivo pagamento - Art. 25) 11,98% 

Perda Salarial Total 15,63% Pagamento pela rúbrica DIF CONV. MP-482 

URV -5,25% Perda Salarial corrigida 10,38% Nesse contexto, 

considerando que a diferença de 11,98% é indevida, a reposição havida 

com à rúbrica DIF CONV. MP-482 URV, no percentual de 5,25%, supriu por 

completo a perda salarial obtida no primeiro cálculo de 3,65%, de modo 

que inexiste valor a ser recebido pelo servidor a título de URV. Além dessa 

diferença recebida (DIF CONV. MP-482 URV), houve a recomposição das 

perdas salariais dos servidores decorrentes da URV, por meio da Lei 

Estadual nº 6.528/94, que de acordo a documentação trazida pelo Estado 

de Mato Grosso, o aumentou foi de 18%. Eventual dúvida que existia 

sobre esse ponto foi sanada pela edição da Súmula 10, referente à 

matéria da Fazenda Pública, da Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso, no dia 11 de setembro de 2019, in 

verbis: SÚMULA 10: “Os servidores públicos do Poder Executivo estadual 

não têm direito à pretensão da diferença ou implantação de valores da 

conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), ante a 

recomposição realizada pela Lei 6.528 de 15/09/1994” (grifei). No pedido 

de proposição da edição da referida súmula consta a seguinte exposição 

de motivos: “Exposição de motivos: Ficou demonstrado que no ano de 

1994, o Governador do Estado de Mato Grosso, enviou ofício e mensagem 

para edição da lei, com o objetivo específico de recompor as perdas 

advindas da URV, originando na edição da Lei Estadual 6528 de 

15/09/1994. Porém, por falha e atecnia do Poder Legislativo, no momento 

da aprovação da Lei, não se colocou no cabeçalho da mesma que a sua 

finalidade era a recomposição da URV, não imaginando o problema futuro 

gerado por tal falha”. RECOMPOSIÇÃO – LEGISLAÇÃO ESTADUAL Nº 

6.528/1994. A ausência de diferença salarial acima constada confirma o 

teor da documentação juntada pelo Estado de Mato Grosso nestes autos, 

que revela a ocorrência recomposição das perdas salariais dos 

servidores decorrentes da URV em patamares que englobam o percentual 

pleiteado incialmente (11,98%), o que se deu por meio das legislações de 

1994. Com efeito, as Mensagens nº 48/94 e 57/94 informam que o Projeto 

de Lei que culminou com a edição da Lei Estadual nº 6.528/94, tinha por 

objetivo a efetiva recomposição das perdas da URV, como se pode 

observar dos seguintes trechos: Mensagem 48/94: Nos termos do 

disposto nos artigos 39 e 66, inciso II, da Constituição Estadual, tenho a 

honra de submeter à elevada apreciação dessa Augusta Assembleia 

Legislativa, o anexo Projeto de Lei que Reajusta os vencimentos dos 

servidores públicos civis e militares do Poder Executivo e dá outras 

providências. (...) Busco aí atender a todos, com especial destaque aos 

nossos educadores (30%), bem como buscando corrigir prejuízos 

sofridos na conversão da URV, como foi o caso específico dos auditores 

do Estado e Médicos-Legistas. (...) Decidi-me pela aplicação de um 

realinhamento linear médio de percentual condizente com a capacidade 

ora vislumbrada, sem a adoção de parcelamento para não impor mais 

sacrifícios aos nossos servidores. Mensagem 57/1994: “Propomos agora 

o reescalonamento das tabelas, com incorporação do complemento 

constitucional, acrescido de reajuste médio de 35% que contempla 77% 

dos servidores, outros já receberam reajustes significativos no mês de 

setembro” De igual forma, o Parecer da PGE/MT, reforça a conclusão de 

que ocorreu a recomposição salarial dos servidores decorrente da URV, 

in verbis: “(...) Em subordinação a essa legislação federal, o Estado de 

Mato Grosso editou o Decreto nº 4.400, de 14 de abril de 1994, que dispôs 

sobre a conversão, em unidade real de valor, dos vencimentos dos 

servidores do Poder Executivo Estadual, apresentando as tabelas dos 

servidores estaduais conforme os moldes estabelecidos na Lei nº 

8.880/94. (...) A análise dos quadros acima demonstra que para os cargos 

de atividade operacional (quadro de 6 a 9), ao compararmos o salário do 

mês de julho de 1994, devidamente corrigido pelo INPC até novembro de 

1994 e acrescido do percentual de 11,98% com o salário pago no mês de 

novembro de 1994, observa-se o valor pago a partir de novembro de 1994 

já contempla a diferença de URV reclamada de 11,98%. Ademais, ao 

verificar o Projeto da Lei nº 6.528, de 15 de setembro de 1994, que 

realinha as tabelas vencimentais dos servidores públicos civis e militares 

do Poder Executivo, encaminhado pelo Estado de Mato Grosso pela 

Mensagem nº 48/1994, foi identificado que a mesma tratava justamente da 

correção dos prejuízos sofridos na conversão da URV . (...) Assim, 

constata-se que os reajustes aplicados no mês de novembro de 1994, 

juntamente com as justificativas das Mensagens 48 e 57 de 1994, que 

culminaram nas Leis nº 6.528 e 6.583 do mesmo ano, devidamente 

apresentados nos quadros anteriores tiveram objetivos de compensar as 

perdas da URV.” Portanto, os documentos corroboram a inexistência de 

defasagem na remuneração da parte autora. De outro norte, se agora, em 

fase de liquidação de sentença, constatou-se a ausência de diferenças 

salariais, conforme a sistemática de conversão descrita na Lei 8.880/94, 

não resta alternativa, senão reconhecer o que se denomina “liquidação 

zero”, devendo o feito ser extinto e arquivado. Nesse sentido: “SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. Município de Ituverava. Ação ordinária com pedido 

de recebimento das perdas salariais decorrentes da conversão de 

vencimentos em URV, na forma da Lei nº 8.880/94. Fase de cumprimento 

de sentença. Extinção da execução diante da ausência de diferença 

apurada. Conversão de vencimentos realizada pela municipalidade que 

não resultou em perdas salariais ao autor. Sentença mantida. Recurso de 

apelação não provido. (TJSP; APL 0003589-53.2016.8.26.0288; Ac. 

11863215; Ituverava; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Luís 

Francisco Aguilar Cortez; Julg. 03/10/2018; DJESP 08/10/2018; Pág. 

4043).” “RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. URV. 

COMPENSAÇÃO. LIQUIDAÇÃO ZERO. 1. Trata-se o caso de cumprimento 

de sentença em que a exequente apresenta planilha de cálculos referente 

à conversão de valores do antigo padrão monetário para a URV, nos 

termos do art. 22 da Lei Federal n. 8.880/1994. 2. Perícia contábil 

realizada, em que se concluiu que o salário do requerente foi devidamente 

recomposto pelo requerido e não resultou em prejuízo para o requerente. 

Hipótese de liquidação zero. Possibilidade de extinção do processo. 

Recurso desprovido. (TJSP; APL 0003122-74.2016.8.26.0288; Ac. 

11805796; Ituverava; Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Nogueira 

Diefenthaler; Julg. 06/09/2018; DJESP 18/09/2018; Pág. 2410)” Anoto que a 

extinção desta demanda não ofende a coisa julgada porque não se afasta 

o título, mas apenas se reconhece inexistência de diferença a ser quitada, 

considerando que o acórdão determinou a apuração de eventual 

defasagem na remuneração do servidor, bem como o pagamento de 

diferença salariais decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV, 

acaso constatado. Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: 

“PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE 

SALDO EM CONTA VINCULADA DO FGTS. INVIABILIDADE PRÁTICA DE 

APURAR DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. “LIQUIDAÇÃO ZERO”. 

VIOLAÇÃO À COISA JULGADA: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE (RESP 

802.011, MIN. LUIZ FUX, DJ 19/02/09). RECURSO ESPECIAL 

PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, IMPROVIDO (REsp 

1170338/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 06/04/2010, DJe 13/04/2010).” HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

O acórdão determinou que o percentual a título de honorários advocatícios 

fosse fixado na fase de liquidação da sentença, nos termos do § 4°, II, do 

art. 85 do CPC (id. 11767575). Ocorre que, conforme acima fundamentado, 

na fase de liquidação de sentença apurou-se a inexistência de diferenças 

a serem pagas. Logo, não há lugar para a execução da verba honorária, 

considerando que esta foi condicionada ao montante da condenação 

principal, que no caso, é zero. Com efeito, sendo a execução de valor 
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zero, é de rigor também a extinção da obrigação acessória do requerido 

quanto ao pagamento dos consectários da condenação. Nesse sentido: 

“PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DA 

EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR ZERO. I. O título 

executivo fixou os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) 

sobre o débito vencido até a data da sentença. II. Sendo a execução de 

valor zero, é de rigor também a extinção da obrigação acessória do INSS 

quanto ao pagamento dos consectários da condenação. III. Entendimento 

contrário estimularia a propositura de diversas ações temerárias 

tumultuando o funcionamento da Justiça e prestigiando eventual ausência 

da boa-fé.  IV.  Apelação não provida.  (TRF-3 -  Ap: 

00454088220114039999 SP, Relator: JUIZ CONVOCADO RICARDO CHINA, 

Data de Julgamento: 07/02/2018, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: 

e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/02/2018)”. “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO 

DE TÍTULO JUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPLANTAÇÃO DE 

PENSÃO POR MORTE PELO RGPS. BENEFÍCIO IMPLANTADO 

ADMINISTRATIVAMENTE ANTES MESMO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. 

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, ANTE O ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO DE 

FAZER. VERBA AUTÔNOMA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO NO PERCENTUAL DE 10% SOBRE A 

CONDENAÇÃO. LIQUIDAÇÃO REDUZIDA A ZERO. INEXISTÊNCIA DE 

VALORES DEVIDOS. 1. Apelação de sentença que extinguiu execução de 

título judicial ao declarar extinta a obrigação de fazer, consistente na 

implantação de benefício previdenciário pelo RGPS. 2. Pretensão dos 

apelantes de continuar a execução para que seja adimplida a obrigação de 

pagar, consistente na verba autônoma dos honorários advocatícios 

sucumbenciais, fixados pela sentença transitada em julgado no percentual 

de 10% sobre o valor da condenação. 3. Se, na liquidação, restou 

incontroverso que o benefício foi implantado administrativamente, antes 

mesmo do protocolo da demanda em juízo, resta caracterizada a 

liquidação zero e, tendo a verba honorária advocatícia sido estabelecida 

em percentual sobre a condenação, não há, mesmo, o que ser executado 

a esse título. 4. Apelação não provida. (TRF 5ª R.; AC 

0007995-82.2007.4.05.8200; PB; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Élio 

Wanderley de Siqueira Filho; DEJF 04/04/2017; Pág. 56). “TRIBUTÁRIO. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. RETENÇÃO INDEVIDA. 

RESTITUIÇÃO. LIQUIDAÇÃO ZERO. HONORÁRIOS. 1. A apuração dos 

valores de imposto de renda a restituir deve considerar a totalidade dos 

rendimentos auferidos pelo contribuinte no ano-calendário em que houve a 

retenção indevida do tributo, bem como as deduções e descontos 

realizados em conformidade com a legislação vigente e a eventual 

restituição administrativa já ocorrida. 2. Se, efetuado o cálculo, é 

constatado que não há diferenças a pagar, deve ser extinta a execução. 

3. Na medida em que os honorários estão atrelados ao valor da 

condenação e que nada há a restituir, por decorrência lógica é inviável o 

prosseguimento do feito executivo também com relação à verba de 

sucumbência. (TRF4, AC 5054633-73.2014.404.7100, PRIMEIRA TURMA, 

Relatora MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, juntado aos autos em 

16/07/2015). Assim, é incabível o prosseguimento da execução em 

relação à verba honorária de sucumbência fixada na demanda de 

conhecimento. De igual forma, não cabe arbitramento de honorários na 

liquidação de sentença, pois o §1º do artigo 85 do CPC, prevê que são 

devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de 

sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos 

recursos interpostos, cumulativamente. Diante disso, a interpretação que 

se dá ao texto legal é no sentido de que descabe a fixação de honorários 

advocatícios na liquidação de sentença, porquanto mero incidente, que, 

embora posterior à sentença, é anterior à fase executiva. Nesse sentido: 

“LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. FIXAÇÃO DE 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. De fato, houve a 

necessidade de realização de prova pericial com apresentação de 

quesitos, e posterior intervenção das partes. Todavia, como se trata de 

fase preparatória à execução ou cumprimento de sentença, não são 

devidos honorários advocatícios; pois a liquidação é mero incidente para 

apuração do valor devido. Por ocasião do cumprimento de sentença é que 

será fixada a verba honorária. Precedentes desta Corte. APELO 

DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075794826, Terceira Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 

22/03/2018). DISPOSITIVO. Com essas considerações, julgo extinto o 

processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”. 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, data do 

sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001061-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO MOREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT17566-O (ADVOGADO(A))

MICHELLI LIMA DOS SANTOS FERRARI OAB - MT13266-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO Nº 1001061-91.2017.811.0003 VISTO Trata-se de liquidação 

de sentença promovida por HELIO MOREIRA DE SOUZA em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, visando apurar eventual defasagem salarial 

no cargo de Policial Militar, em decorrência da conversão dos valores das 

tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. Nomeado como 

perito o contador Márcio Ferreira de Oliveira, este apresentou o laudo 

pericial concluindo que o servidor obteve uma perda salarial de 18,87% 

(id. 18455058). O Estado de Mato Grosso impugnou o laudo pericial, 

alegando que a metodologia utilizada pelo perito está em dissonância com 

o artigo 22, da Lei nº 8.880/1994, porque divide o valor recebido em 

cruzeiros reais pelo valor da URV no dia do fechamento da folha, 

posteriormente multiplica pelo valor da URV no dia do efetivo pagamento. 

Segundo, ainda o requerido, a Lei nº 6.528/94 que realinhou os 

vencimentos do Executivo intentou corrigir as perdas decorrentes da URV, 

promovendo um ganho real aos servidores de 18% (id. 18980439). A 

parte autora concordou com o percentual encontrado pelo perito, porém 

requereu esclarecimentos complementares, uma vez que não consta no 

laudo a apuração do montante devido pelo réu (id. 22138255). É o 

relatório. Decido. A questão central cinge-se à apuração de eventual 

defasagem na remuneração do servidor e o índice, aplicando-se, para 

tanto, o critério do artigo 22 da Lei 8.880/94, in verbis: Art. 22 - Os valores 

das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções 

de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são 

convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que 

determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o 

seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro 

e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros 

reais do equivalente em URV do último dia desses meses, 

respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente 

da data do pagamento; II - extraindo-se a média aritmética dos valores 

resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono especial a que se refere a 

Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em 

cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de 

que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não 

poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores 

aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 

1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso 

XV, e 95, inciso III, da Constituição. Como se vê, a fórmula de cálculo 

prevista na legislação consiste na divisão do valor nominal do vencimento 

dos meses de nov/93, dez/93, jan/94 e fev/94 pelo montante em Cruzeiros 

Reais do equivalente em URV DO ÚLTIMO DIA DE CADA UM DESSES 

MESES, independente da data de pagamento. Observa-se que os valores 

dos meses seguintes não poderão ser inferiores ao efetivamente pago em 

FEV/94. Partindo dessa premissa, verifica-se que a metodologia utilizada 

pelo perito, em dado momento, foge do que determina a legislação, 

conforme explanado abaixo: ANÁLISE AO CÁLCULO DO PERITO. Com 

efeito, para se chegar ao percentual final da defasagem o perito contador 

elaborou dois cálculos que apontam a ocorrência de redução salarial em 

duas ocasiões, sendo a primeira por erro na conversão da moeda e a 

segunda, por considerar a URV da data do efetivo pagamento. 1ª cálculo: 

dividiu o valor do salário dos meses de nov/93, dez/93, jan/94 e fev/94 

pelo URV do dia do fechamento da folha, chegando a média aritmética de 

104,62 (artigo 22, I). Mês de Competência Salário em CR$ URV do dia do 

fechamento da folha Valor do salário em URV nov/93 27.087,43 238,32 

113,66 dez/93 31.983,48 327,90 98,90 jan/94 38.111,51 458,16 83,18 

fev/94 78.249,99 637,64 122,72 Média aritmética (Art. 22, I) 104,62 Média 

Aritmética: com aplicação do §2º do art. 22 122,72 A seguir, o perito 

constatou que em março a junho/1994 o servidor recebeu o valor em URV 

inferior ao salário de fevereiro/94 (122,72), o que contraria o §2º, do artigo 
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22. Em razão disso, concluiu que houve uma perda salarial de 15,03%. 

Mês de Competência Salário em CR$ URV do dia do fechamento da folha 

Valor do salário em URV Diferença entre a média do art. 22, I e os salários 

subsequentes (em URV) §2º do Artigo 22 122,72 mar/94 108.821,38 

931,05 119,13 -2,93 abr/94 144.929,04 1323,92 109,47 -10,80 mai/94 

199.018,06 1844,69 107,89 -12,09 jun/94 104,27 -15,03% Até aqui, o 

cálculo encontra-se em consonância com o que determina a Lei nº 

8.880/94, estando, portanto, justificado a defasagem salarial encontrada 

pelo expert em 15,03%. 2º cálculo: O perito entendeu que haveria, ainda, 

uma diferença a ser calculada em relação à conversão da URV, em 

virtude de que a data do efetivo pagamento dos servidores se dava até o 

dia 10 do mês seguinte. Assim, considerando o valor da URV dos meses 

de nov/93, dez/93, jan/94 e fev/94, calculou a diferença relativa ao período 

do dia 30 (fechamento da folha) ao dia 10 do mês seguinte, chegando a 

uma suposta desvalorização salarial de 13,05%. Ocorre que essa 

interpretação está equivocada, pois somente os servidores cujos 

vencimentos eram pagos ATÉ o último dia do mês têm direito à conversão 

dos vencimentos adotando-se a URV da data do efetivo pagamento, como 

é o caso dos servidores do judiciário e legislativo do Estado de Mato 

Grosso que notadamente recebiam seus vencimentos no dia 20 de cada 

mês, SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. Isso porque, como a conversão do salário 

em URV utiliza com parâmetro o último dia do mês (artigo 22, I), os que 

recebiam no dia 20, por exemplo, evidentemente sofreram uma defasagem 

maior entre o dia 20 a 30. Daí o porquê de ser utilizada a data do 

pagamento para revisar a conversão dos vencimentos em URV, situação 

que não pode ser igualada a quem recebeu o salário no mês subsequente 

ao mês da competência, como na hipótese dos autos. Essa, inclusive, é a 

interpretação atual da jurisprudência sobre o tema: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO. POLICIAIS 

MILITARES. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV. 1. Lei nº 8.880/94. 

Aplicação compulsória a Estados e Municípios. Direito monetário. Matéria 

de exclusiva competência constitucional do ente nacional. Precedentes do 

Egrégio Tribunal de Justiça e do Colendo Supremo Tribunal Federal. Estado 

Federal instituído no Brasil que não reserva competência legislativa para 

legislar sobre moeda aos Estados e Municípios. 2. Revisão da conversão 

em URV. Não há prejuízo se o pagamento é efetivado no mês subsequente 

ao mês de referência (=competência). A conversão dos vencimentos com 

base no valor da URV utiliza com parâmetro o último dia do mês, 

independentemente da data de pagamento, conforme artigo 22, da Lei 

Federal n. 8.880/94. Somente se o pagamento é efetivado no mesmo mês 

de referência deve-se efetuar a revisão da conversão dos vencimentos 

em URV, utilizando a data do pagamento na correção. Aos servidores 

estaduais e municipais que recebem efetivamente no 4º (quarto) ou 5º 

(quinto) dia útil do mês subsequente não se pode igualar casos, 

notadamente os servidores federais que recebiam seus vencimentos no 

dia 20 de cada mês, nos termos do art. 168, da CF, e almejar, 

inadvertidamente, perda na conversão da URV. Carreira de policial militar, 

ademais, reestruturada há muito. 3. Reestruturação que determina, se não 

houvesse outros temas, por si só, a ausência, de dano financeiro 

exequentes, servidores públicos do Estado de São Paulo, policiais 

militares, decorrente da conversão dos vencimentos em URV, o. Que torna 

a execução de sentença, nesse ponto, vazia, impondo-se sua extinção, 

com condenação dos exequentes ao pagamento de honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 3º, 8º e 11, do CPC/2015. 

Precedente desta Colenda Câmara. 4. Inexistência de afronta à coisa 

julgada, incidindo, na hipótese, a inteligência do comando inserto no § 5º, 

do artigo 535, da Lei adjetiva de 2015. 5. Decisão reformada. Recurso 

provido. (TJSP; AI 3001499-07.2019.8.26.0000; Ac. 12618246; São Paulo; 

Nona Câmara de Direito Público; Rel. Des. Oswaldo Luiz Palu; Julg. 

24/06/2019; DJESP 28/06/2019; Pág. 2255). APELAÇÃO CÍVEL. 

SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. Conversão dos 

vencimentos para URV. Lei Federal n. º 8.880/1994. Recomposição de 

perdas salariais. Data do pagamento. É notório o fato de que a 

remuneração dos servidores do município do Rio de Janeiro era, àquele 

tempo, quitada nos primeiros dias do mês seguinte. Sendo assim, não há 

que se falar em diferença de remuneração, uma vez que na prática para 

os servidores públicos que recebiam seus vencimentos e proventos no 

último dia de cada mês, o critério utilizado para a conversão não 

apresentou alteração de valores, assim como para aqueles servidores 

que percebiam seus vencimentos em data posterior ao primeiro dia do 

mês, o critério gerou como consequência até um pequeno ganho real. 

Precedentes deste e. Tribunal. Recurso ao qual se nega provimento. 

(TJRJ; APL 0499144-49.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; Quinta Câmara 

Cível; Rel. Des. Heleno Ribeiro Pereira Nunes; DORJ 03/07/2019; Pág. 195). 

Logo, a diferença calculada pelo contador relativa ao período de 30 ao dia 

10, no percentual de 13,05% é INEXISTENTE. Ressalta-se que, depois de 

reconhecer que houve uma recomposição salarial no pagamento do autor 

nos meses de abr/94, maio/94 e jun/94, o perito calculou que esse ganho 

foi de 9,21%, que deduzido dos percentuais obtidos nos cálculos acima, 

concluiu que ainda resta uma perda salarial final de 18,87%, conforme 

planilha a seguir: Descrição Totais (em %) Perda Salarial (Média Aritmética 

- Art. 22) 15,03% Perda Salarial (URV efetivo pagamento - Art. 25) 13,05% 

Perda Salarial Total 28,08% Pagamento pela rubrica DIF CONV. MP-482 

URV -9,21% Perda Salarial corrigida 18,87% Nesse contexto, 

considerando que a diferença de 13,05% é indevida, a reposição havida 

com a rubrica DIF CONV. MP-482 URV e a recomposição das perdas 

salariais dos servidores decorrentes da URV, por meio da Lei Estadual nº 

6.528/94 (18% - id. 18980800), supriu por completo a perda salarial obtida 

no primeiro cálculo de 15,03%, de modo que inexiste valor a ser recebido 

pelo servidor a título de URV. Assim, não há qualquer defasagem na 

remuneração da parte autora. Eventual dúvida que existia sobre esse 

ponto foi sanada pela edição da Súmula 10, referente à matéria da 

Fazenda Pública, da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso, no dia 11 de setembro de 2019, in verbis: 

SÚMULA 10: “Os servidores públicos do Poder Executivo estadual não têm 

direito à pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão 

de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição 

realizada pela Lei 6.528 de 15/09/1994” (grifei). No pedido de proposição 

da edição da referida súmula consta a seguinte exposição de motivos: 

“Exposição de motivos: Ficou demonstrado que no ano de 1994, o 

Governador do Estado de Mato Grosso, enviou ofício e mensagem para 

edição da lei, com o objetivo específico de recompor as perdas advindas 

da URV, originando na edição da Lei Estadual 6528 de 15/09/1994. Porém, 

por falha e atecnia do Poder Legislativo, no momento da aprovação da Lei, 

não se colocou no cabeçalho da mesma que a sua finalidade era a 

recomposição da URV, não imaginando o problema futuro gerado por tal 

falha”. RECOMPOSIÇÃO – LEGISLAÇÃO ESTADUAL Nº 6.528/1994. A 

ausência de diferença salarial acima constada confirma o teor da 

documentação juntada pelo Estado de Mato Grosso nestes autos, que 

revela a ocorrência recomposição das perdas salariais dos servidores 

decorrentes da URV em patamares que englobam o percentual pleiteado 

incialmente (11,98%), o que se deu por meio das legislações de 1994. Com 

efeito, as Mensagens nº 48/94 e 57/94 informam que o Projeto de Lei que 

culminou com a edição da Lei Estadual nº 6.528/94, tinha por objetivo a 

efetiva recomposição das perdas da URV, como se pode observar dos 

seguintes trechos: Mensagem 48/94: Nos termos do disposto nos artigos 

39 e 66, inciso II, da Constituição Estadual, tenho a honra de submeter à 

elevada apreciação dessa Augusta Assembleia Legislativa, o anexo 

Projeto de Lei que Reajusta os vencimentos dos servidores públicos civis 

e militares do Poder Executivo e dá outras providências. (...) Busco aí 

atender a todos, com especial destaque aos nossos educadores (30%), 

bem como buscando corrigir prejuízos sofridos na conversão da URV, 

como foi o caso específico dos auditores do Estado e Médicos-Legistas. 

(...) Decidi-me pela aplicação de um realinhamento linear médio de 

percentual condizente com a capacidade ora vislumbrada, sem a adoção 

de parcelamento para não impor mais sacrifícios aos nossos servidores. 

Mensagem 57/1994: “Propomos agora o reescalonamento das tabelas, 

com incorporação do complemento constitucional, acrescido de reajuste 

médio de 35% que contempla 77% dos servidores, outros já receberam 

reajustes significativos no mês de setembro” De igual forma, o Parecer da 

PGE/MT, reforça a conclusão de que ocorreu a recomposição salarial dos 

servidores decorrente da URV, in verbis: “(...) Em subordinação a essa 

legislação federal, o Estado de Mato Grosso editou o Decreto nº 4.400, de 

14 de abril de 1994, que dispôs sobre a conversão, em unidade real de 

valor, dos vencimentos dos servidores do Poder Executivo Estadual, 

apresentando as tabelas dos servidores estaduais conforme os moldes 

estabelecidos na Lei nº 8.880/94. (...) A análise dos quadros acima 

demonstra que para os cargos de atividade operacional (quadro de 6 a 9), 

ao compararmos o salário do mês de julho de 1994, devidamente corrigido 

pelo INPC até novembro de 1994 e acrescido do percentual de 11,98% 

com o salário pago no mês de novembro de 1994, observa-se o valor 

pago a partir de novembro de 1994 já contempla a diferença de URV 

reclamada de 11,98%. Ademais, ao verificar o Projeto da Lei nº 6.528, de 
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15 de setembro de 1994, que realinha as tabelas vencimentais dos 

servidores públicos civis e militares do Poder Executivo, encaminhado pelo 

Estado de Mato Grosso pela Mensagem nº 48/1994, foi identificado que a 

mesma tratava justamente da correção dos prejuízos sofridos na 

conversão da URV . (...) Assim, constata-se que os reajustes aplicados 

no mês de novembro de 1994, juntamente com as justificativas das 

Mensagens 48 e 57 de 1994, que culminaram nas Leis nº 6.528 e 6.583 do 

mesmo ano, devidamente apresentados nos quadros anteriores tiveram 

objetivos de compensar as perdas da URV.” Portanto, os documentos 

corroboram a inexistência de defasagem na remuneração da parte autora. 

De outro norte, se agora, em fase de liquidação de sentença, 

constatou-se a ausência de diferenças salariais, conforme a sistemática 

de conversão descrita na Lei 8.880/94, não resta alternativa, senão 

reconhecer o que se denomina “liquidação zero”, devendo o feito ser 

extinto e arquivado. Nesse sentido: “SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. 

Município de Ituverava. Ação ordinária com pedido de recebimento das 

perdas salariais decorrentes da conversão de vencimentos em URV, na 

forma da Lei nº 8.880/94. Fase de cumprimento de sentença. Extinção da 

execução diante da ausência de diferença apurada. Conversão de 

vencimentos realizada pela municipalidade que não resultou em perdas 

salariais ao autor. Sentença mantida. Recurso de apelação não provido. 

(TJSP; APL 0003589-53.2016.8.26.0288; Ac. 11863215; Ituverava; 

Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Luís Francisco Aguilar Cortez; 

Julg. 03/10/2018; DJESP 08/10/2018; Pág. 4043).” “RECURSO DE 

APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. URV. COMPENSAÇÃO. 

LIQUIDAÇÃO ZERO. 1. Trata-se o caso de cumprimento de sentença em 

que a exequente apresenta planilha de cálculos referente à conversão de 

valores do antigo padrão monetário para a URV, nos termos do art. 22 da 

Lei Federal n. 8.880/1994. 2. Perícia contábil realizada, em que se concluiu 

que o salário do requerente foi devidamente recomposto pelo requerido e 

não resultou em prejuízo para o requerente. Hipótese de liquidação zero. 

Possibilidade de extinção do processo. Recurso desprovido. (TJSP; APL 

0003122-74.2016.8.26.0288; Ac. 11805796; Ituverava; Quinta Câmara de 

Direito Público; Rel. Des. Nogueira Diefenthaler; Julg. 06/09/2018; DJESP 

18/09/2018; Pág. 2410)” Anoto que a extinção desta demanda não ofende 

a coisa julgada porque não se afasta o título, mas apenas se reconhece 

inexistência de diferença a ser quitada, considerando que o acórdão 

determinou a apuração de eventual defasagem na remuneração do 

servidor, bem como o pagamento de diferença salariais decorrentes da 

conversão de cruzeiro real para URV, acaso constatado. Conforme já 

decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO 

DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE SALDO EM CONTA VINCULADA DO 

FGTS. INVIABILIDADE PRÁTICA DE APURAR DIFERENÇAS DE CORREÇÃO 

MONETÁRIA. “LIQUIDAÇÃO ZERO”. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA: 

INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE (RESP 802.011, MIN. LUIZ FUX, DJ 

19/02/09). RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA 

PARTE, IMPROVIDO (REsp 1170338/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO 

ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/04/2010, DJe 13/04/2010).” 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O acórdão determinou que os honorários 

advocatícios deverão ser fixados sobre o valor a ser apurado na fase de 

liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, §4º, II do CPC/2015 (id. 

11987718). Ocorre que, conforme acima fundamentado, na fase de 

liquidação de sentença apurou-se a inexistência de diferenças a serem 

pagas. Logo, não há lugar para a execução da verba honorária, 

considerando que esta foi condicionada ao montante da condenação 

principal, que no caso, é zero. Com efeito, sendo a execução de valor 

zero, é de rigor também a extinção da obrigação acessória do requerido 

quanto ao pagamento dos consectários da condenação. Nesse sentido: 

“PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DA 

EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR ZERO. I. O título 

executivo fixou os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) 

sobre o débito vencido até a data da sentença. II. Sendo a execução de 

valor zero, é de rigor também a extinção da obrigação acessória do INSS 

quanto ao pagamento dos consectários da condenação. III. Entendimento 

contrário estimularia a propositura de diversas ações temerárias 

tumultuando o funcionamento da Justiça e prestigiando eventual ausência 

da boa-fé.  IV.  Apelação não provida.  (TRF-3 -  Ap: 

00454088220114039999 SP, Relator: JUIZ CONVOCADO RICARDO CHINA, 

Data de Julgamento: 07/02/2018, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: 

e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/02/2018)”. “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO 

DE TÍTULO JUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPLANTAÇÃO DE 

PENSÃO POR MORTE PELO RGPS. BENEFÍCIO IMPLANTADO 

ADMINISTRATIVAMENTE ANTES MESMO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. 

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, ANTE O ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO DE 

FAZER. VERBA AUTÔNOMA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO NO PERCENTUAL DE 10% SOBRE A 

CONDENAÇÃO. LIQUIDAÇÃO REDUZIDA A ZERO. INEXISTÊNCIA DE 

VALORES DEVIDOS. 1. Apelação de sentença que extinguiu execução de 

título judicial ao declarar extinta a obrigação de fazer, consistente na 

implantação de benefício previdenciário pelo RGPS. 2. Pretensão dos 

apelantes de continuar a execução para que seja adimplida a obrigação de 

pagar, consistente na verba autônoma dos honorários advocatícios 

sucumbenciais, fixados pela sentença transitada em julgado no percentual 

de 10% sobre o valor da condenação. 3. Se, na liquidação, restou 

incontroverso que o benefício foi implantado administrativamente, antes 

mesmo do protocolo da demanda em juízo, resta caracterizada a 

liquidação zero e, tendo a verba honorária advocatícia sido estabelecida 

em percentual sobre a condenação, não há, mesmo, o que ser executado 

a esse título. 4. Apelação não provida. (TRF 5ª R.; AC 

0007995-82.2007.4.05.8200; PB; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Élio 

Wanderley de Siqueira Filho; DEJF 04/04/2017; Pág. 56). “TRIBUTÁRIO. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. RETENÇÃO INDEVIDA. 

RESTITUIÇÃO. LIQUIDAÇÃO ZERO. HONORÁRIOS. 1. A apuração dos 

valores de imposto de renda a restituir deve considerar a totalidade dos 

rendimentos auferidos pelo contribuinte no ano-calendário em que houve a 

retenção indevida do tributo, bem como as deduções e descontos 

realizados em conformidade com a legislação vigente e a eventual 

restituição administrativa já ocorrida. 2. Se, efetuado o cálculo, é 

constatado que não há diferenças a pagar, deve ser extinta a execução. 

3. Na medida em que os honorários estão atrelados ao valor da 

condenação e que nada há a restituir, por decorrência lógica é inviável o 

prosseguimento do feito executivo também com relação à verba de 

sucumbência. (TRF4, AC 5054633-73.2014.404.7100, PRIMEIRA TURMA, 

Relatora MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, juntado aos autos em 

16/07/2015). Assim, é incabível o prosseguimento da execução em 

relação à verba honorária de sucumbência fixada na demanda de 

conhecimento. De igual forma, não cabe arbitramento de honorários na 

liquidação de sentença, pois o §1º do artigo 85 do CPC, prevê que são 

devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de 

sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos 

recursos interpostos, cumulativamente. Diante disso, a interpretação que 

se dá ao texto legal é no sentido de que descabe a fixação de honorários 

advocatícios na liquidação de sentença, porquanto mero incidente, que, 

embora posterior à sentença, é anterior à fase executiva. Nesse sentido: 

“LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. FIXAÇÃO DE 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. De fato, houve a 

necessidade de realização de prova pericial com apresentação de 

quesitos, e posterior intervenção das partes. Todavia, como se trata de 

fase preparatória à execução ou cumprimento de sentença, não são 

devidos honorários advocatícios; pois a liquidação é mero incidente para 

apuração do valor devido. Por ocasião do cumprimento de sentença é que 

será fixada a verba honorária. Precedentes desta Corte. APELO 

DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075794826, Terceira Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 

22/03/2018) DISPOSITIVO. Com essas considerações, julgo extinto o 

processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”. 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, data do 

sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1008678-34.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA DE PAULA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1008678-34.2019.8.11.0003. AUTOR(A): ANDREA DE PAULA SILVA REU: 

INSS VISTO Intime-se a parte autora para manifestar-se nos autos. 
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Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 13 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 737776 Nr: 532-94.2014.811.0003

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

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

 PARTE AUTORA: SHIRLEI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

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

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 VISTO Trata-se de liquidação de sentença promovida por SHIRLEI DA 

SILVA em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, visando apurar 

eventual defasagem salarial no cargo de agende de saúde nível III, em 

decorrência da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em 

Unidade Real de Valor – URV. (...) DISPOSITIVO Com essas 

considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida a hipótese 

de “liquidação zero”. Intimem-se. Após, encaminhem-se os autos a CAA. 

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 739257 Nr: 1487-28.2014.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA 

BASTOS - OAB:24627/0, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:11210-A, 

RENATO OCAMPOS CARDOSO - OAB:OAB/MT 11878-A

 VISTO.

Trata-se de execução fiscal promovida pelo ESTADO DE MATO GROSSO 

em face de ALEXANDRE AUGUSTIN.

 As partes dissentem a respeito da possibilidade da prática de atos 

constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de 

execução fiscal.

 Ocorre que a matéria foi afetada pelo Superior Tribunal de Justiça ao rito 

dos recursos especiais repetitivos, no Recurso Especial 1.712..484/SP, 

conjuntamente com o REsp 1.694.261/SP e REsp 1.694.316, sob o TEMA 

Nº 987, tendo a Corte suspendido o processamento de todos os feitos 

pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e 

tramitem no território nacional, nos termos do inciso II do artigo 1.037 do 

Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, 

constatando a presença do pressuposto do caput do art. 1.036, proferirá 

decisão de afetação, na qual:

I - identificará com precisão a questão a ser submetida a julgamento;

II - determinará a suspensão do processamento de todos os processos 

pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e 

tramitem no território nacional;

III - poderá requisitar aos presidentes ou aos vice-presidentes dos 

tribunais de justiça ou dos tribunais regionais federais a remessa de um 

recurso representativo da controvérsia.

Assim, SUSPENDO o andamento do feito, até o julgamento do recurso 

repetitivo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 806688 Nr: 16948-06.2015.811.0003

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

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

 PARTE AUTORA: ROSANGELA DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS/MT - OAB:

 Com essas considerações, julgo extinto o processo, ante a ausência 

defasagem salarial, uma vez que conhecido, nesta fase processual, a 

inexistência do cargo de Agente Comunitário da Saúde quando da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em URV (1994), e, também, porque 

consta no laudo pericial que eventual perda foi recomposta com os 

reajustes concedidos pelas Leis Municipais nº 2.159/94 e 2.171/94, que 

concederam majoração salarial de 5,96% em cada uma delas, totalizando 

11,92%.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.: 807490 Nr: 17184-55.2015.811.0003

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

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

 PARTE AUTORA: ROSIDELMA PEREIRA DA CRUZ CARDOZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

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

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT - OAB:

 Com essas considerações, julgo extinto o processo, ante a ausência 

defasagem salarial, uma vez que conhecido, nesta fase processual, a 

inexistência do cargo de Agente Comunitário da Saúde quando da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em URV (1994).Deixo de fixar os 

honorários advocatícios, tendo em vista que foi apurado valor zero na 

f a s e  d e  l i q u i d a ç ã o  d e  s e n t e n ç a ,  c o n f o r m e  a c i m a 

fundamentado.Intimem-se. Rondonópolis, sexta-feira, 13 de março de 

2020.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 820238 Nr: 3051-71.2016.811.0003

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

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

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA BISPO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO POVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSSILENE BITENCOURT 

IANHES BARBOSA - OAB:5183-MT

 Por essa razão, intime-se o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO POVO para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites de servidor em 

cargo semelhante ao da autora para que sirva de parâmetro para o 

cálculo, no período de 11/1993 até 12/1994, tendo em vista que a autora 

foi admitida em serviço público somente em 01/04/2000.Com a juntada dos 

referidos documentos, nos termos do art. 477, § 2º, I, do CPC, intime-se o 

PERITO nomeado para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar novo, 

utilizando-se a metodologia de cálculo prevista no artigo 22, da Lei nº 

8.880/94 para apurar eventual defasagem na remuneração, bem como 

para responder o seguinte quesito do juízo: Com base nos documentos 

apresentados pelo Município de São José do Povo, informe se com a 

reestruturação da carreira dos servidores Municipais, por meio das Leis 

Municipais nºs 346 e 347, de 10 de maio de 2006, houve 

incorporação/reposição da alegada perda salarial apurada no laudo 

pericial?Após, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 820258 Nr: 3067-25.2016.811.0003

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

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

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA DA SILVA COSTA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO POVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSSILENE BITENCOURT 

IANHES BARBOSA - OAB:5183-MT

 Por essa razão, intime-se o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO POVO para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites do servidor 

MARIA HELENA DA SILVA COSTA PEREIRA, no período de 11/1993 até 

12/1994, ou de servidores em cargos semelhantes ao do autor para que 
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sirva de parâmetro para o cálculo.Com a juntada dos referidos 

documentos, nos termos do art. 477, § 2º, I, do CPC, intime-se o PERITO 

nomeado para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar novo, 

utilizando-se a metodologia de cálculo prevista no artigo 22, da Lei nº 

8.880/94 para apurar eventual defasagem na remuneração, bem como 

para responder o seguinte quesito do juízo: Com base nos documentos 

apresentados pelo Município de São José do Povo, informe se com a 

reestruturação da carreira dos servidores Municipais, por meio das Leis 

Municipais nºs 346 e 347, de 10 de maio de 2006, houve 

incorporação/reposição da alegada perda salarial apurada no laudo 

pericial?Após, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 820277 Nr: 3078-54.2016.811.0003

 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: GLORINHA BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO POVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSSILENE BITENCOURT I. 

BARBOSA - OAB:/MT 5.183

 Por essa razão, intime-se o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO POVO para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites da servidora 

GLORINHA BATISTA DA SILVA, no período de 11/1993 até 12/1994, ou de 

servidor em cargos semelhante ao da autora para que sirva de parâmetro 

para o cálculo.Com a juntada dos referidos documentos, nos termos do 

art. 477, § 2º, I, do CPC, intime-se o PERITO nomeado para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar novo, utilizando-se a metodologia de cálculo 

prevista no artigo 22, da Lei nº 8.880/94 para apurar eventual defasagem 

na remuneração, bem como para responder o seguinte quesito do juízo: 

Com base nos documentos apresentados pelo Município de São José do 

Povo, informe se com a reestruturação da carreira dos servidores 

Municipais, por meio das Leis Municipais nºs 346 e 347, de 10 de maio de 

2006, houve incorporação/reposição da alegada perda salarial apurada no 

laudo pericial?Após, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

15 (quinze) dias.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 763966 Nr: 15322-83.2014.811.0003

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

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

 PARTE AUTORA: OSMAR CARLOS FAVERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

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

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO. Trata-se de liquidação de sentença promovida por OSMAR 

CARLOS FAVERO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando 

apurar eventual defasagem salarial no cargo de Agente Administrativo 

Fazendário, em decorrência da conversão dos valores das tabelas de 

vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. (...) DISPOSITIVO Com 

essas considerações, julgo extinto o processo de cumprimento de 

sentença, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”. Intimem-se. 

Após, encaminhem-se os autos a CAA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 800010 Nr: 14416-59.2015.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORTELLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS 

LTDA, JANAINA MIRANDA GOMES DE LIZ

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

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDAMAR CANDIDA DA 

SILVA - OAB:MT/9.697, PAMELA HAYANNI DE MELO MARTINS - 

OAB:20016/O, RAUL ASTUTTI DELGADO - OAB:6682/B

 Intimar o patrono da parte requerida, advº (ª)RAUL ASTUTTI DELGADO, 

OAB/MT6682-B, para no prazo de 05(cinco) dias, manifestar-se acerca do 

conteudo da petição , de fls 142/3.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 737551 Nr: 383-98.2014.811.0003

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

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

 PARTE AUTORA: MARIA EUNICE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

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

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 VISTO.Trata-se de liquidação de sentença promovida por MARIA EUNICE 

OLIVEIRA SILVA em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, 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”. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 719139 Nr: 180-73.2013.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUTRICAMPO PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA - ME, CACILIO PAULA DA SILVA JUNIOR, ROSELI FERREIRA PAULA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VITOR MOMBERGUE 

NASCIMENTO - OAB:OAB/ SP 301.306

 INTIMAÇÃO do patrono do Representenante Legal ,da parte executada 

NUTRICAMPO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, advº JOÃO VITOR 

MOMBERGUE NASCIMENTO, OAB/SP 301306, para tomar ciência do 

bloqueio de valores, via sistema BacenJud, em conta da empresa e de 

seus corresponsaveis, e querendo, nos termos do r. despacho abaixo 

transcrito, opor embargos, prazo de 30 (trinta) dias.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67730 Nr: 3022-51.1998.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCADINHO BOA ESPERANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MERCADINHO BOA ESPERANÇA, CNPJ: 

24959025000185. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte executada acerca da PENHORA via 

sistema RENAJUD, do Veículo "HONDA/CBX 250 TWISTER, PLACA: 

KAG4038/MT", para, querendo, oferecer EMBARGOS no prazo de 30 

(trinta) dias.

Despacho/Decisão: Visto.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, Reisomar da Silva 

Ribeiro Filho, digitei.

Rondonópolis, 16 de outubro de 2019

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003817-05.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS NOGUEIRA (EXECUTADO)

JEFFERSON GONCALVES SANTANNA NOGUEIRA (EXECUTADO)

GETHRO NOGUEIRA JUNIOR (EXECUTADO)

JOSE CARNELOSSI FILHO (EXECUTADO)

PANIFICADORA CASA DO PAO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA OAB - MT0006141A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1003817-05.2019.8.11.0003 VISTO. Trata-se de execução 

fiscal proposta pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de 

JEFFERSON GONCALVES SANTANNA NOGUEIRA e GETHRO NOGUEIRA 

JUNIOR, visando receber o crédito tributário no valor de R$ 62.877,06. 

Após a realização da penhora pelo sistema BACENJUD, os executados 

nomearam a penhora o lote nº 02 da quadra nº 03, com área de 

300,00mts², na Vila Jardim Paulista, nesta cidade, matricula nº 24.192, do 

Primeiro Tabelionato e Registro de Imóvel Comarca de Rondonópolis/MT. O 

exequente discordou do pedido de nomeação de bens à penhora, dizendo 

que “RECUSA O BEM OFERTADO, porque entende que o dinheiro tem 

maior liquidez e melhor atende aos anseios da cobrança em espeque”. É o 

relatório. Decido O devedor, ao indicar bens à penhora, deve obedecer à 

ordem disposta no art. 11 da Lei nº 6.830/80, sob pena de levar à recusa 

do bem pelo credor, como ocorre no presente caso. Destaco que a parte 

executada nomeou à penhora bem imóvel, tendo a exequente recusado a 

oferta, ressalvando-se que os devedores não demonstrou a inexistência 

de numerários ou outros bens preferenciais para garantir a execução. 

Pelo contrário, penhorou-se valores nas contas dos executados, pelo 

sistema BACENJUD. Por conseguinte, o pedido de nomeação de bens à 

penhora deve ser INDEFERIDO, uma vez que "A Fazenda Pública não é 

obrigada a aceitar bens nomeados à penhora fora da ordem legal 

insculpida no art. 11 da Lei 6.830/80, pois o princípio da menor 

onerosidade do devedor não pode resultar em uma onerosidade 

exacerbada para o credor". (AgRg no REsp 1023848/RO, Rel. Min. 

Francisco Falcão, DJ 15.5.2008). Este é o entendimento adotado pelo 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “I) AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

EXECUÇÃO FISCAL – NOMEAÇÃO DE IMÓVEL – NÃO CUMPRIMENTO DA 

ORDEM PREVISTA NO ARTIGO 11 DA LEI Nº 6.830/80 – RECUSA DO 

CREDOR – POSSIBILIDADE. II) OFÍCIO ELETRÔNICO AO BANCO CENTRAL 

– SISTEMA BACEN-JUD – PENHORA ON LINE – DEFERIMENTO. III) 

RECURSO IMPROVIDO. O credor não está obrigado a provar o 

esgotamento da via extrajudicial na busca de bens passíveis de penhora, 

tampouco aceitar os bens indicados à penhora pelo devedor, podendo 

optar pela constrição de dinheiro que ocupa o primeiro lugar da lista de 

bens penhoráveis do artigo 11 da Lei nº 6830/80 e artigo 655 do CPC via 

bloqueio on line, cabendo ao devedor demonstrar ofensa ao princípio da 

menor onerosidade da execução” (QUARTA CÂMARA CÍVEL. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO Nº 118625/2009 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE. AGRAVANTE: RUBENS MAURICIO MARTINS TRISTAO. 

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. Número do Protocolo: 

118625/2009. Data de Julgamento: 02-02-2010. Rel. EXMO. SR. DES. JOSÉ 

SILVÉRIO GOMES). Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de 

nomeação de bens penhora. Intimem-se os executados para oferecerem 

embargos, em 30 dias. Cumpra-se. Rondonópolis, 13 de março de 2020. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito BacenJud 2.0 - Sistema de 

Atendimento ao Poder Judiciário EJUBY.ROGERIO sábado, 14/03/2020 

Minutas | Protocolamento | Ordens judiciais | Delegações | Não Respostas | 

Contatos de I. Financeira | Relatórios Gerenciais | Ajuda | Sair Detalhamento 

de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores O Comitê Gestor do Bacen Jud 

Informa: - As corretoras e as distribuidoras de títulos e valores mobiliários 

(instituições financeiras que custodiam investimentos de devedores) já 

estão respondendo ordens de bloqueio de valores mobiliários pelo sistema 

BACENJUD 2.0. Os valores apresentados podem sofrer alterações devido 

a oscilações em aplicações financeiras e/ou a incidência de impostos. 

Clique aqui para obter ajuda na configuração da impressão, e clique aqui 

para imprimir. Dados do bloqueio Situação da Solicitação: Respostas 

recebidas, processadas e disponibilizadas para consulta As respostas 

recebidas das Instituições Financeiras foram processadas e 

disponibilizadas para consulta. Número do Protocolo: 20190003798984 

Número do Processo: 1003817-05.2019.8.11.0003 Tribunal: TRIBUNAL DE 

JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO Vara/Juízo: 3722 - 1.ª Vara Esp. 

da Faz. Pública de Rondonópolis Juiz Solicitante do Bloqueio: Francisco 

Rogerio Barros Tipo/Natureza da Ação: Execução Fiscal CPF/CNPJ do 

Autor/Exeqüente da Ação: Nome do Autor/Exeqüente da Ação: ESTADO 

DE MATO GROSSO Deseja bloquear conta-salário? Não Relação de 

réus/executados • Para exibir os detalhes de todos os réus/executados 

clique aqui. • Para ocultar os detalhes de todos os réus/executados clique 

aqui. 01.980.676/0001-51 - PANIFICADORA CASA DO PAO LTDA [Total 

bloqueado (bloqueio original e reiterações): R$ 0,00] [Quantidade atual de 

não respostas: 0] CPF/CNPJ não encaminhado às instituições financeiras, 

por inexistência de relacionamentos. 024.188.609-06 - GETHRO 

NOGUEIRA JUNIOR [Total bloqueado (bloqueio original e reiterações): R$ 

6.785,16] [Quantidade atual de não respostas: 0] Respostas BCO 

BRADESCO/ Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora Protocolo 

Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado 

Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 09/05/2019 11:43 Bloq. Valor 

Francisco Rogerio Barros 62.877,06 (13) Cumprida parcialmente por 

insuficiência de saldo, afetando depósito a prazo, títulos ou valores 

mobiliários. 4.410,82 4.410,82 09/05/2019 20:22 13/01/2020 11:18 Transf. 

de Valores ID:072020000000183765 Instituição:BANCO DO BRASIL SA 

Agência:3834 Tipo créd. jud.:Geral Francisco Rogerio Barros 4.410,82 

(01) Recebida. em 13/01/2020. Valor Previsto: 4.410,82 0,00 Até 

16/01/2020 Nenhuma ação disponível BCO BRASIL/ Todas as Agências / 

Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor 

(R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora 

Cumprimento 09/05/2019 11:43 Bloq. Valor Francisco Rogerio Barros 

62.877,06 (03) Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo. 2.374,34 

2.374,34 10/05/2019 04:32 13/01/2020 11:18 Transf. de Valores 

ID:072020000000183773 Instituição:BANCO DO BRASIL SA Agência:3834 

Tipo créd. jud.:Geral Francisco Rogerio Barros 2.374,34 (01) Recebida. em 

14/01/2020. Valor Previsto: 2.374,34 0,00 Até 15/01/2020 Nenhuma ação 

disponível CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ Todas as Agências / Todas as 

Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) 

Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora 

Cumprimento 09/05/2019 11:43 Bloq. Valor Francisco Rogerio Barros 

62.877,06 (00) Resposta negativa: o réu/executado não é cliente (não 

possui contas) ou possui apenas contas inativas, ou a instituição não é 

responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia 

dos ativos. 0,00 0,00 09/05/2019 22:58 Nenhuma ação disponível ITAÚ 

UNIBANCO S.A./ Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora 

Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo 

Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 09/05/2019 11:43 

Bloq. Valor Francisco Rogerio Barros 62.877,06 (00) Resposta negativa: o 

réu/executado não é cliente (não possui contas) ou possui apenas contas 

inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, 

administração ou custódia dos ativos. 0,00 0,00 10/05/2019 20:32 

Nenhuma ação disponível Não Respostas Não há não-resposta para este 

réu/executado 074.082.269-15 - DOUGLAS NOGUEIRA [Total bloqueado 

(bloqueio original e reiterações): R$ 311,51] [Quantidade atual de não 

respostas: 0] Respostas BCO BRASIL/ Todas as Agências / Todas as 

Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) 

Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora 

Cumprimento 09/05/2019 11:43 Bloq. Valor Francisco Rogerio Barros 

62.877,06 (03) Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo. 311,51 

311,51 10/05/2019 04:32 13/01/2020 11:18 Transf .  de Valores 

ID:072020000000183780 Instituição:BANCO DO BRASIL SA Agência:3834 

Tipo créd. jud.:Geral Francisco Rogerio Barros 311,51 (01) Recebida. em 

14/01/2020. Valor Previsto: 311,51 0,00 Até 15/01/2020 Nenhuma ação 

disponível BCO BRADESCO/ Todas as Agências / Todas as Contas 

Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado 

(R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 

09/05/2019 11:43 Bloq. Valor Francisco Rogerio Barros 62.877,06 (02) 

Réu/executado sem saldo positivo. 0,00 0,00 09/05/2019 20:22 Nenhuma 

ação disponível CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ Todas as Agências / 

Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor 

(R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora 

Cumprimento 09/05/2019 11:43 Bloq. Valor Francisco Rogerio Barros 

62.877,06 (00) Resposta negativa: o réu/executado não é cliente (não 

possui contas) ou possui apenas contas inativas, ou a instituição não é 

responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia 

dos ativos. 0,00 0,00 09/05/2019 22:58 Nenhuma ação disponível Não 

Respostas Não há não-resposta para este réu/executado 207.048.109-30 
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- JOSE CARNELOSSI FILHO [Total bloqueado (bloqueio original e 

reiterações): R$ 3.794,32] [Quantidade atual de não respostas: 0] 

Respostas BCO BRASIL/ Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora 

Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo 

Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 09/05/2019 11:43 

Bloq. Valor Francisco Rogerio Barros 62.877,06 (03) Cumprida 

parcialmente por insuficiência de saldo. 3.794,32 3.794,32 10/05/2019 

04:32 13/01/2020 11:18 Transf. de Valores ID:072020000000183790 

Instituição:BANCO DO BRASIL SA Agência:3834 Tipo créd. jud.:Geral 

Francisco Rogerio Barros 3.794,32 (01) Recebida. em 14/01/2020. Valor 

Previsto: 3.794,32 0,00 Até 15/01/2020 Nenhuma ação disponível BCO 

BRADESCO/ Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora Protocolo 

Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado 

Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 09/05/2019 11:43 Bloq. Valor 

Francisco Rogerio Barros 62.877,06 (02) Réu/executado sem saldo 

positivo. 0,00 0,00 09/05/2019 20:22 Nenhuma ação disponível BCO 

SANTANDER/ Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora Protocolo 

Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado 

Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 09/05/2019 11:43 Bloq. Valor 

Francisco Rogerio Barros 62.877,06 (02) Réu/executado sem saldo 

positivo. 0,00 0,00 10/05/2019 05:51 Nenhuma ação disponível CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL/ Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora 

Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo 

Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 09/05/2019 11:43 

Bloq. Valor Francisco Rogerio Barros 62.877,06 (00) Resposta negativa: o 

réu/executado não é cliente (não possui contas) ou possui apenas contas 

inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, 

administração ou custódia dos ativos. 0,00 0,00 09/05/2019 22:58 

Nenhuma ação disponível CECM FUNC INST FIN PUBL FED/ Todas as 

Agências / Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz 

Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) 

Data/Hora Cumprimento 09/05/2019 11:43 Bloq. Valor Francisco Rogerio 

Barros 62.877,06 (02) Réu/executado sem saldo positivo. 0,00 0,00 

10/05/2019 17:21 Nenhuma ação disponível Não Respostas Não há 

não-resposta para este réu/executado 667.135.521-53 - JEFFERSON 

GONCALVES SANTANNA NOGUEIRA [Total bloqueado (bloqueio original e 

reiterações): R$ 0,00] [Quantidade atual de não respostas: 0] Respostas 

BCO BRADESCO/ Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora 

Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo 

Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 09/05/2019 11:43 

Bloq. Valor Francisco Rogerio Barros 62.877,06 (02) Réu/executado sem 

saldo positivo. 0,00 0,00 09/05/2019 20:22 Nenhuma ação disponível BCO 

COOPERATIVO SICREDI/ Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora 

Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo 

Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 09/05/2019 11:43 

Bloq. Valor Francisco Rogerio Barros 62.877,06 (02) Réu/executado sem 

saldo positivo. 0,00 0,00 10/05/2019 17:41 Nenhuma ação disponível BCO 

SANTANDER/ Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora Protocolo 

Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado 

Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 09/05/2019 11:43 Bloq. Valor 

Francisco Rogerio Barros 62.877,06 (02) Réu/executado sem saldo 

positivo. 0,00 0,00 10/05/2019 05:51 Nenhuma ação disponível Não 

Respostas Não há não-resposta para este réu/executado Dados para 

depósito judicial em caso de transferência Instituição Financeira para 

Depósito Judicial Caso Transferência: Agência para Depósito Judicial Caso 

Transferência: Nome do Titular da Conta de Depósito Judicial: ESTADO DE 

MATO GROSSO CPF/CNPJ do Titular da Conta de Depósito Judicial: Tipo de 

Crédito Judicial: Código de Depósito Judicial: Nome de usuário do juiz 

solicitante no sistema: EJUBY.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007433-85.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WUTKE & CIA LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PERGO CHILANTE OAB - MT0012995S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO N° 1007433-85.2019.8.11.0003 VISTO. WUTKE & CIA LTDA – 

ME ajuizou embargos a execução em face do MUNCÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS, aduzindo decadência e nulidade do título executivo 

referente ao crédito de ISSQN. Citado, o a Fazenda Pública Municipal 

impugnou os embargos (id. 24615519). A embargante manifestou sobre a 

impugnação (id. 25571500). A embargante requereu a extinção da 

presente ação, em virtude do pagamento da dívida oriunda da execução 

fiscal (id. 29144658). É relatório. Decido. A embargante desistiu da ação, 

conforme se depreende da petição juntada no id. 29144658. NELSON 

NERY JÚNIOR, in Código de Processo Civil Comentado e Legislação 

Extravagante, pág. 630, 7ª edição, Ed. RT, leciona que: “quando o autor 

desistir da ação, o mérito não pode ser apreciado, devendo o magistrado 

proceder à extinção do processo sem ingressar no exame do mérito. 

Depois da citação, somente com a anuência do réu é que o autor poderá 

desistir da ação.” Na hipótese dos autos, verifica-se que o Município de 

Rondonópolis já apresentou contestação, sendo imprescindível, portanto, 

a concordância da parte ré com o pleito (§ 4º do art. 485 do CPC), o que 

se verificou por meio da petição do id. 30069517. DOS HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS. Tendo em vista que a embargante/executada deu causa 

ao ajuizamento desta ação, deverá arcar com o pagamento das verbas de 

sucumbência. Porém, considerando os princípios da proporcionalidade e 

da razoabilidade, até mesmo para evitar o enriquecimento sem causa, 

aplica-se ao caso a interpretação excepcional do §8º do artigo 85, do 

CPC, em detrimento do escalamento pré-determinado no §3º do mesmo 

disposto legal, tendo em vista que o valor dos honorários advocatícios 

obtidos pelo método tradicional mostra-se demasiadamente exorbitante 

(10% sobre o valor da causa), não se justificando plenamente à luz da 

contraprestação desempenhada neste feito pelos procuradores do 

Município embargado, considerando que não há complexidade na causa, o 

trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação dos 

serviços. Em consequência, com fundamento no art. 485, VIII, do Código 

de Processo Civil, homologo a desistência da ação e julgo extinto o 

processo, sem resolução do mérito. Condeno a empresa autora ao 

pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00 

(quinhentos reais), considerando o pouco tempo de tramitação do feito 

(oito meses), o local da prestação dos serviços (não havendo 

necessidade de deslocamento), que os advogados manifestaram em uma 

única peça (impugnação) na qual trouxeram boa fundamentação e bom 

direito e por não haver complexidade na causa, consoante dispõe o artigo 

85, §2º e §8º, do Código de Processo Civil Transitada em julgada a 

sentença, arquivem-se os autos. P.R.I. e, certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, observadas as formalidades legais. P. R. I. C. Rondonópolis, 

data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002373-05.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ODILON DE JESUS (EXECUTADO)

DE JESUS & SANTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO MAURO BARRUECO OAB - SP162604 (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Trata-se de Embargos de Declaração oposto por SÉRGIO 

ODILON DE JESUS e MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DOS SANTOS 

visando suprir uma omissão na decisão retro. Alega, em apertada síntese, 

que a decisão de id. 17503638 observou somente o pedido da embargante 

MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DOS SANTOS, cadastrada sob id. 

10726931, acolhendo o levantamento da penhora que recaiu sobre sua 

conta, tendo em vista que o valor penhorado se encontrava em conta 

poupança, tornando-os impenhoráveis. Porém, de acordo com o 

embargante SÉRGIO ODILON DE JESUS a decisão foi omissa quanto à sua 

manifestação de id. 10573586, onde alega que o valor penhorado se 

encontrava depositado em conta poupança, sendo assim impenhorável, 

por se tratar de valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. O 

exequente se manteve inerte quanto aos embargos de declaração oposto 

pelos executados. Vieram-me os autos conclusos. Eis o relatório. 
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Fundamento e decido. Razão assiste a parte embargante quanto à 

omissão alegada, já que de fato não consta, na referida decisão, 

manifestação alguma sobre sua petição de impugnação à penhora de id. 

10573586. Em análise aos autos, verifico que razão assiste a parte 

embargante também no fato que a penhora recaiu sobre conta poupança 

conforme demonstrado através de extratos trazidos aos autos sob id. 

10573631, bloqueando valor abaixo do estabelecido no artigo 833, inciso 

X, do Código de Processo Civil. Assim entende o Tribunal de Justiça de 

São Paulo em acórdão recentíssimo: PENHORA DE VALORES INFERIORES 

A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS - Inadmissibilidade a teor do disposto 

no artigo 833, inciso X, do CPC de 2015 - Precedentes - Decisão 

reformada - Agravo de instrumento provido para dar por levantada a 

penhora dos valores inferiores a quarenta salários mínimos objeto da 

constrição nos termos do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. 

(TJ-SP - AI: 22211375920198260000 SP 2221137-59.2019.8.26.0000, 

Relator: Mendes Pereira, Data de Julgamento: 27/01/2020, 15ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2020)Parte superior do 

formulário Parte inferior do formulário Corroborando assim o entendimento 

firmado por este juízo. Deste modo, supro a alegada omissão, 

CONHECENDO e DANDO PROVIMENTO ao embargos de declaração 

oposto, deferindo ainda o levantamento dos valores bloqueados em favor 

do embargante SÉRGIO ODILON DE JESUS. No tocante ao pedido de 

suspensão desta execução, defiro, tendo em vista que nos autos do 

processo n° 4712-85.2016.811.0003 houve a suspensão da exigibilidade 

dos débitos ora exequendos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências Rondonópolis/MT, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002378-56.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO PEREIRA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JIJ PRESTADORA DE SERVICOS EM SAUDE LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MATER CLIN CLINICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ASTRAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

Vistos etc. Ciente da justificativa apresentada no ID 29269707, determino 

que a exequente traga ao processo 03 (três) orçamentos dos materiais a 

serem utilizados em seu procedimento, ficando advertida desde já que não 

será admitida simples juntada dos valores dos materiais, conforme 

orçamento de ID 28063035 – Pág. 3, devendo no orçamento conter de 

forma descritiva os itens que se incluem naquele, a fim de que tais 

orçamentos sejam submetidos a auditoria e para que se evite fraudes com 

dinheiro público. Não trazendo aos autos tais orçamentos, no prazo de 15 

(quinze) dias, fica desde já advertida que o feito será extinto por não 

cumprir com diligências que lhe incumbia. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Rondonópolis-MT, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1009533-81.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REU)

PRO NEFRON NEFROLOGIA CLINICA E TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SANTOS QUEIROZ OAB - MT18259/O (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Vistos etc., Trata-se de Ação Civil Pública com pedido de tutela 

de urgência de natureza antecipada ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de PRONEFRON – 

NEFROLOGIA CLINICA E TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA e do MUNICÍPIO 

DE RONDONÓPOLIS , ambos devidamente qualificados. Em síntese, o 

Ministério Público relata que em vistoria realizada pela Vigilância Sanitária 

nas dependências da parte requerida foram constatadas diversas 

irregularidades na qualidade do serviço ofertado. Fora apurada que a 

empresa requerida fabrica o seu próprio CPHD – Concentrado Ácido para 

Hemodiálise, que consiste no aproveitamento de água da torneira para a 

produção da solução utilizada nas sessões de hemodiálises. Não obstante 

a necessidade de adequação da medida utilizada noticiada pelo órgão 

fiscalizatório municipal, narram os autos que a referida empresa não 

tomou as providências necessárias para adquirir o alvará sanitário, 

sempre solicitando dilação de prazo e argumentando que não havia 

prejuízo no método utilizado. O representante ministerial ainda fez 

comparativo entre o número de óbitos ocorridos na requerida e no Centro 

de Nefrologia, que também oferece o procedimento de hemodiálise, mas 

utiliza o componente comercializado, apresentando grande diferença entre 

os números, o que supostamente estaria ocorrendo pelo uso incorreto do 

dialisato. Concluíram os técnicos da Vigilância Sanitária Municipal e 

Estadual que as irregularidades documentais e estruturais também 

constatadas quando da vistoria não apresentariam impasse para o regular 

funcionamento da atividade empresarial, desde que solucionadas em curto 

prazo. Todavia, no que diz respeito ao expediente utilizado para o 

tratamento de hemodiálise, sustentaram os técnicos que o seu 

prosseguimento seria motivo suficiente para intervenção do 

estabelecimento de saúde até o cumprimento das obrigações. Ainda relata 

que não há informações sobre a evolução das sessões de cada usuário e 

a assistência prestada, tampouco dos resultados dos exames e 

indicadores da efetividade dialítica nos prontuários, sendo inconsistentes 

o grande número de solicitações para hemodiálises excepcionais, não 

havendo elementos que evidenciem a real necessidade destas e se 

estariam ocorrendo em razão do componente desenvolvido pela requerida, 

ocasionando complicações para os assistidos, os quais, em sua maioria, 

não eram submetidos à necessária confecção de fístula. Afirma que em 

audiência extrajudicial realizada, os representantes da requerida se 

recusaram a assinar o Termo de Ajustamento de Conduta, sob o 

fundamento de que a aquisição de dialisato industrial não é obrigatória, 

que o cálculo do número de óbitos não fora corretamente realizado, que 

as inconformidades nas águas foram, em tese, sanadas, bem como da 

desnecessidade de registros nas fichas e prontuários sobre a progressão 

dos pacientes. Com o intuito de verificar se as irregularidades 

prosseguiam, fora lavrado Relatório Técnico de Inspeção Sanitária 

atualizado, restando, em tese, corroborado as conclusões anteriores 

acerca das irregularidades que comprometiam a qualidade dos serviços 

prestados, ilustradas pela não capacitação em nefrologia dos 

profissionais, com pendência do número mínimo de médicos para a 

demanda de pacientes, bem como deficiências relacionadas à estrutura, 

atividades terceirizadas, registros, equipamentos e, principalmente, a 

irresponsável produção e controle de qualidade do CPHD para 

hemodiálise, com área de armazenamento sem a observância dos 

requisitos mínimos legais. Como fundamento de sua pretensão, ressalta a 

necessidade do controle de padrão da qualidade de água, que, nos casos 

de pacientes que apresentam problemas renais, é elemento imprescindível 

para o processo de diálise, sendo a sua contaminação microbiológica um 

fator que pode trazer sérias complicações à saúde do paciente, inclusive 

o seu óbito, conforme os teores dos artigos científicos citados ao ID n.º 

10759143, fls. 21/23. Pleiteou a concessão da tutela provisória de 

urgência de natureza antecipada, a fim de que seja determinado à parte 

requerida a proibição de manipular o CPHD – Concentrado Polieletrolítico 

para Hemodiálise Ácido na utilização em seus pacientes, para que passe a 

adquirir o dialisato industrial, sob pena de intervenção municipal na 

atividade, requerendo ainda a homologação do acordo entabulado pelo 

médico nefrologista Dr. Marcos Vinícius Marques D’Ávila. Requer, ao fim, a 

confirmação da tutela. Em fase de cognição sumária, este juízo deferiu a 

medida liminar pleiteada, determinando que a parte requerida se abstenha 

de produzir a solução utilizada em seus pacientes para o tratamento da 

hemodiálise e para que promova todas as adequações apontadas pela 

Vigilância Sanitária, listadas ao ID n.º 10846773. Devidamente notificada, a 

parte requerida vinculou manifestação ao ID n.º 11098653, por meio da 

qual apresentou os documentos e informações relacionadas ao 

cumprimento das obrigações determinadas na liminar deferida por este 

juízo a serem cumpridas em 05 (cinco) dias, requerendo dilação de prazo 

quanto à peça contestatória e para que seja realizada nova visita técnica. 

Ato contínuo, diante da constatação do descumprimento de parte das 

obrigações impostas pela decisão liminar, o órgão ministerial requereu a 
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intimação da requerida para comprovar seu integral cumprimento. Ao ID n.º 

11308830 a requerida apresentou documentação comprovando a 

contratação da profissional especialista em nefrologia. Ao ID n.º 11392174 

colacionou petição contendo informações quando às determinações a 

serem cumpridas em 30 (trinta) dias, requerendo designação de nova 

visita técnica. Quanto à licença de funcionamento da empesa contratada 

para o serviço de higienização, colacionou o documento ao evento n.º 

11463529. O Município de Rondonópolis contestou a ação, alegando 

preliminarmente sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente 

ação, bem como da inépcia da inicial, por não haver qualquer 

argumentação lógica ou causa de pedir que justifique sua inclusão como 

parte ré. Sustentou, ainda, que é de seu interesse que sejam sanadas as 

irregularidades constatadas pela Vigilância Sanitária nos Relatórios de 

Fiscalização, não havendo, em tese, resistência quanto às pretensões 

iniciais, bem como que não promoveu a interdição das atividades da 

primeira requerida apenas visando dar amparo aos pacientes já 

submetidos ao processo de hemodiálise, manifestando interesse em 

migrar para o polo ativo da presente ACP. Aos IDs 11976614 e 11976621 

a primeira requerida carreou os competentes Alvarás de Localização e 

Funcionamento, bem como o Alvará Sanitário do exercício de 2018. Por 

sua vez, a primeira requerida PRONEFRON – Nefrologia Clínica e Terapia 

Renal Substitutiva vinculou sua peça contestatória ao ID n.º 12068282, por 

meio da qual aduziu preliminarmente a perda de interesse de agir ante a 

expedição do Alvará Sanitário 2018 com a consequente autorização de 

suas atividades, requerendo ainda a homologação do acordo entabulado 

junto à parte autora, bem como ressaltando a já aplicação das medidas 

determinadas quando da concessão da liminar para a efetiva 

regularização de suas atividades. No mérito, refutou as indagações iniciais 

alegando que o critério utilizado pra o cálculo dos óbitos fora equivocado 

e, quanto as demais supostas irregularidades, afirma que foram 

devidamente tratadas quando do acordo firmado, requerendo ao final a 

improcedência dos pedidos. Como requerido, fora designada audiência de 

conciliação (ID n.º 12452329), que na oportunidade de sua realização, 

fora suspenso o processo por 20 (vinte) dias em razão de possível 

solução consensual entre as partes, conforme ata de ID n.º 13005640. 

Diante da notícia de irregularidades que persistiam mesmo após ser 

pactuado o acordo, a parte autora requereu a realização de nova vistoria 

pela Vigilância Sanitária (ID 18656658), citando ainda reclamações feitas 

por pacientes da requerida, manifestando sua insatisfação com a 

qualidade do serviço ofertado. A medida foi deferida por este juízo ao ID 

n.º 19188369. A Vigilância Sanitária encaminhou ofício com o relatório da 

inspeção realizada por determinação deste juízo e, conforme se extrai do 

ID n.º 2062590, acatou a justificativa apresentada pela parte requerida 

quanto à necessária presença do médico no ambiente de diálise durante 

toda sessão, o Certificado de Especialidade em Nefrologia do médico 

substituto do serviço e a discriminação no atendimento de um médico no 

limite máximo de 35 (trinta e cinco) pacientes, condicionando a liberação 

da Licença Sanitária ao Termo de Ajustamento de Conduta, com o prazo 

de 90 (noventa) dias. Aos IDs n. 21119985 e 21119986 fora juntado 

ofícios da Secretaria Municipal de Saúde informando o cumprimento das 

últimas determinações pendentes, carreando os documentos 

correspondentes ao Contrato de prestação de serviços médicos 

(nefrologista), Certificado Médico e Título de Especialista. Devidamente 

intimado para se manifestar quanto aos documentos juntados, o Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso requereu o julgamento antecipado do 

feito com a confirmação da tutela concedida, uma vez que fora constatado 

pelo órgão fiscalizatório que todas as irregularidades foram supridas. 

Vieram-me os autos conclusos. Eis o Relatório. Fundamento e decido. A 

priori, considerando que o conjunto probatório já colacionado aos autos é 

suficiente para o julgamento do feito, bem como que o objeto da ação 

encontra-se satisfeito, vislumbro a possibilidade de julgar antecipadamente 

o feito, nos moldes do artigo 355 do Código de Processo Civil. Alega a 

parte autora, em síntese, que foi instaurado Inquérito Civil nº 

011782-010/2017, objetivando apurar possíveis irregularidades na clínica 

privada, primeira requerida, esta que atende a população de Rondonópolis 

e região, oferecendo tratamento aos portadores de doença renal crônica 

dialítica, ofertando, em convênio junto à municipalidade (SUS), serviços de 

hemodiálise. Explanou que em decorrência do Relatório de Inspeção 

realizado pela Vigilância Sanitária, restaram constatadas diversas 

irregularidades, as quais podem comprometer a qualidade dos serviços 

prestados aos pacientes dialíticos, entre elas a produção irregular do 

CPHD ácido (Concentrado Polieletrolítico), para formação do dialisato, 

afetando a qualidade da água utilizada pelos pacientes nas sessões de 

hemodiálise. Informa que, apesar das inconformidades constatadas e, 

após ser notificada pela Vigilância Sanitária para a realização das devidas 

adequações, a primeira requerida se limitou a solicitar reiteradamente 

dilação de prazo para a correção, sem que o fizesse. Assim, em sede de 

tutela antecipada de urgência, diante das falhas detectadas, inércia da 

requerida e o aumento significativo do índice de óbitos ocorridos na clínica, 

pugnou para que a requerida se abstenha de manipular o CPHD – 

Concentrado Polieletrolítico para hemodiálise ácido para utilização em seus 

pacientes, devendo ser adquirido o dialisato industrial, promovendo as 

demais adequações necessárias, conforme irregularidades apontadas 

pela Vigilância Sanitária nos relatórios de fiscalização. Desse modo, 

consoante decisão vinculada ao ID n.º 10846773, fora deferido o pedido 

de tutela de urgência determinando que a parte requerida adquirisse o 

dialisato industrial, se abstendo de produzir o CPHD – Concentrado 

Polieletrolítico, bem como todas as adequações necessárias apontadas 

pela Vigilância Sanitária, nos seguintes termos: “-No prazo de 05 (cinco) 

dias: a) apresentação do certificado de especialidade em nefrologia do 

médico substituto do serviço; b) credenciamento dos enfermeiros 

especialidade de nefrologia; c) estabeleça o atendimento de 01 (um) 

médico nefrologista para cada 35 (trinta e cinco) pacientes, em cada 

turno; d) apresente o certificado de responsabilidade técnica do 

responsável pelo laboratório; e) adequação da área de enfermagem em 

conformidade com as normativas sanitárias; f) organizar e manter limpa a 

sala de hemodiálise reserva; g) adequar a área de emergência; h) 

providenciar a licença sanitária da ambulância de transporte dos 

pacientes; i) regularizar o funcionamento do laboratório de análises 

clínicas; j) adequar as pias de lavagem na sala de hemodiálise; k) manter 

um médico no ambiente de diálise durante toda a sessão; l) apresentar 

laudo semestral do sistema tratamento da água tratada para hemodiálise 

(STDAH); m) registro das medidas adotadas para as não conformidades 

relacionadas ao nível de ação de contagem de bactérias heterotróficas; n) 

apresentar autorização dos órgãos competentes para funcionamento da 

farmácia de manipulação dentro da instituição. - No prazo de 30 (trinta) 

dias: a) providenciar acesso exclusivo e coberto para embarque e 

desembarque de ambulâncias; b) adequar sala de recuperação para 

pacientes, segundo a normativa legal; c) adequar a área destinada a 

funcionar como posto de enfermagem e serviços de acordo com as 

normativas sanitárias; d) providenciar a adequada instalação e 

organização dos equipamentos de informática na sala de hemodiálise; e) 

adequar as identificações das portas dos ambientes; f) substituir as 

placas com infiltrações no forro e lâmpadas; g) adequar os banheiros; h) 

providenciar a reforma dos estofados das poltronas de hemodiálise; i) 

providenciar lençóis para as macas da sala de emergência; j) adequar o 

carrinho da sala de enfermagem; k) apresentar termo de compromisso 

atualizado com o hospital de retaguarda para atendimento de 

intercorrências e cópia da licença de funcionamento; l) apresentar cópia 

do contrato e licença de funcionamento da empresa contratada para 

manutenção preventiva das máquinas de hemodiálise e STDAH; m) 

apresentar licença de funcionamento da empresa contratada para o 

serviço de higienização; n) apresentar programa de controle de Infecção e 

Eventos Diversos – PCPIEA, com planejamento anual das ações e 

cronograma da implantação; o) providenciar o Manual de Boas Práticas do 

serviço de psicologia, serviço social e serviço médico; p) elaborar, 

implementar e manter o Plano de Gerenciamento das Tecnologias em 

Saúde utilizadas pelo serviço, conforme normativas vigentes; q) adequar a 

plataforma de pesagem para o uso seguro de cadeirantes com nivelação 

ou instalação de rampa; r) implantar o Núcleo de Segurança do Paciente e 

nomear a sua composição, conferindo aos membros, autoridades, 

responsabilidade e autonomia para execução das ações do Plano de 

Segurança do Paciente em Serviços de Saúde;” É dever do Estado 

(gênero) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua 

promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal). 

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de 

responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica 

em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada 

ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento. 

A partir do momento em que o Município havia tomado ciência das 

irregularidades e não agiu a fim de saná-la, passa a ser passivamente 

legitimo para figurar na ação. Verificado que a Clínica requerida vinha 
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exercendo suas atividades de modo a colocar a população que utilizava 

seus serviços em risco, é de rigor a procedência da ação para que não 

mais aja da forma como vinha. Durante a instrução processual, a parte 

requerida colacionou documentos/informações acerca do cumprimento de 

todas as obrigações alhures mencionadas, o que fora acatado pela 

Vigilância Sanitária por meio do Ofício 078/2019 (ID n.º 21931300), por 

meio do qual informou a expedição da Licença Sanitária para o exercício 

de 2019 da parte requerida, corroborado, ainda, pelo parecer ministerial de 

ID n.º 23721756. Desse modo, considerando a expedição da Licença 

Sanitária para o ano de 2019, concluir-se-á que todas as irregularidades 

que ensejaram o ajuizamento da presente ação foram sanadas, e assim 

deverão permanecer, sob pena de execução desta sentença, de modo 

que o objeto da presente Ação Civil Pública se encontra satisfeito, razão 

pela qual de rigor se faz a confirmação da tutela, com o acolhimento das 

pretensões iniciais. Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados 

na peça exordial, extinguindo o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO e, via 

de consequência, ratificando no mérito os termos da tutela concedida ao 

ID n.º 10846773. Condeno a requerida PRONEFRON a arcar com 50% das 

custas processuais. O Município de Rondonópolis é isento ao pagamento 

de custas processuais. Ficam os requeridos isentos ao pagamento de 

honorários sucumbenciais, considerando que a ação foi ajuizada pelo 

Ministério Público. Transitada em julgado, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Rondonópolis-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81379 Nr: 16606-88.1998.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAZARA GONCALVES DOMINGOS

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

OAB:5152-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GLICYA DE 

OLIVEIRA THEODORO LIMA, para devolução dos autos nº 

16606-88.1998.811.0003, Protocolo 81379, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 697285 Nr: 9500-51.2019.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAIO WILSON RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18.408 A-MT

 Diante do teor da certidão retro verifico que o presente feito refoge da 

competência deste juízo.

 Assim:

 I – Declaro-me incompetente para processar e julgar o presente feito.

 II – Remetam-se os autos com urgência à 2ª Vara Criminal desta Comarca, 

com as devidas homenagens.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 616403 Nr: 7100-74.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDINEY RODRIGUES DOS SANTOS, 

JHONATAN OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDINEY DE AMORIM - 

OAB:20.088/BA, Arionaldo Madeira Costa - OAB:13.075, 

DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RUDINEY RODRIGUES DOS SANTOS, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: 1.Relatório.O Ministério Público ofereceu denúncia, fls. 06/12, 

contra Rudiney Rodrigues dos Santos, Firmo Bezerra dos Santos Neto, 

Jhonatan Oliveira da Silva e Valdeci Rodrigues Ferreira, imputando-os a 

conduta descrita no art. 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal, constando da 

exordial acusatória, em apertada síntese, que em 15 de março de 2008, 

por volta das 12h, no Raio I da Penitenciária Regional Major Eldo Sá Correa, 

Mata Grande, em Rondonópolis/MT, todos em coautoria e com domínio de 

fato, com consciência e vontade e com golpes de chuchos, mataram a 

vítima Edilson Rodrigues Pereira. A presente ação penal foi desmembrada 

dos autos 317682 em relação aos réus Rudiney e Jhonatan. A denúncia 

foi recebida, fls.164/169, os acusados foram citados fls. 203/v e 239. As 

respostas à acusação vieram as fls. 251/ 254. Durante a instrução 

probatória foram inquiridas as testemunhas Edison Martins de Oliveira e 

Raymundo Manoel Macedo de Vasconcelos. Os réus foram interrogados e 

foi deferido o pedido de compartilhamento do conjunto probatório dos 

autos 317682, fls. 349. Encerrada a instrução, as partes apresentaram 

alegações finais escritas, tendo o Ministério Público requerido à pronúncia, 

fls.340/348. Enquanto o patrono do réu Jhonatan postulou pela 

impronúncia, fls. 378/380, e a defesa do réu Rudiney deixou para realizar 

o levantamento das teses defensivas na ocasião do julgamento perante o 

Tribunal Popular do Júri, fls. 360. Eis a síntese do necessário. 2. 

Fundamentação. 2.1. Materialidade do delito de homicídio. A prova da 

materialidade, conforme pontua o entendimento doutrinário, nada mais é do 

que a demonstração da existência do crime contra a vida imputado ao réu 

na denúncia. Nesse diapasão, a lei exige certeza da ocorrência do evento 

morte no homicídio consumado, lesões corporais na tentativa cruenta e 

prova do ataque na tentativa incruenta. Considerando que em se tratando 

de homicídio consumado, a prova de materialidade se faz através do 

boletim de ocorrência, fls. 16, laudo de necropsia fls.50/53, laudo pericial 

de local, fls. 85/107, relatório fls. 18/19 e certidão de óbito a fl. 25. 2.2. Dos 

indícios de autoria. Para a pronúncia é necessário não somente a prova da 

ocorrência do crime, mas também a presença de indícios de autoria. Júlio 

Fabbrini Mirabete leciona: "É necessário, também, que existam indícios 

suficiente de autoria, ou seja, elementos probatórios que indiquem a 

probabilidade de ter o acusado cometido o crime. Não é indispensável, 

portanto, confissão do acusado, depoimentos de testemunhas presenciais 

etc. Como juízo de admissibilidade, não é necessário à pronúncia que 

exista certeza sobre a autoria que se exige para a condenação." Vê-se 

que não há necessidade de prova cabal para a pronúncia, todavia não 

resta autorizada pronúncia arbitrária e sem respaldo fático probatório, ou 

seja, é dispensável prova verossímil, mas meras conjunturas e 

probabilidades também não merecem acolhimento para pronúncia. Neste 

sentido se posicionam os Tribunais pátrios: Existência legal que os indícios 

sejam suficientes, sérios, para que se possa pronunciar um acusado de 

crime doloso contra a vida. STJ - RSTJ 81/344. Sendo vagos e frágeis os 

indícios da participação do co-autor, não pode ser mantida a pronúncia, 

conforme ensinamento da doutrina. Precedentes jurisdicionais. Inteligência 

do art. 409 do CPP. Recurso em sentido estrito provido para impronunciar 

o agente. TJRS - RJTJERGS 175/88. Para pronúncia não são suficientes 

indícios extremamente frágeis, vagos, imprecisos. TJSP - RT 686/327. Por 

tais considerações passo a analise da autoria. Nas declarações 

apresentadas na Penitenciária, o reeducando Ademir Medeiros Miranda 

relatou detalhadamente para o Diretor da Unidade Prisional que presenciou 

o crime ocorrido e que fora feita uma reunião entre a comissão do raio I, 

onde ficara decidido que Edilson teria sua vida ceifada, já que devia 

aproximadamente R$ 600,00 em droga. A vítima ficou sabendo que iria 

morrer e saiu correndo, entrando na cela 04 do raio I, pegou um chucho e 

amarrou em um pedaço de pau e ficou esperando. Entre os que 

perseguiram e desferiram vários golpes de chuchos em Edilson estavam 

os réus Rudiney Rodrigues dos Santos e Jhonatan Oliveira da Silva. 
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Perante a autoridade policial, o réu Ademir manteve a versão apresentada 

na "Mata Grande" e acrescentou que, além da dívida advinda das drogas, 

a vítima também teria se desentendido e desferido um tapa no rosto do réu 

Jhonatan Oliveira da Silva, vulgo "Gambá". Consta no relatório policial que 

ambos os réus foram interrogados, no entanto, verificou-se que os autos 

apresentam apenas o interrogatório do réu Jhonatan, o qual negou a 

autoria do homicídio de Edilson, bem como desconhecia o motivo de ser 

acusado. Na fase Judicial, os réus manifestaram o desejo de permanecer 

em silêncio. Durante a instrução, o agente prisional Edison Martins de 

Oliveira relatou que era subdiretor da "Mata Grande" e que, no dia dos 

fatos, recebeu uma ligação do plantonista informando acerca de um 

homicídio no raio I. Quando chegou ao local, a vítima estava na quadra, 

sendo esta conhecida por "Amendoim". A testemunha não soube dizer 

quem seriam os autores do crime, no entanto, recordou-se de que a vítima 

teria agredido um dos reeducandos. Da prova compartilhada extraída dos 

autos código 317682, durante a Sessão de Julgamento, a versão do réu 

Valdeci Rodrigues Ferreira apresentou verossimilhança com a do 

depoente Ademir, tendo afirmado que Jhonatan e Rudiney foram autores 

do crime e que "Gambá" teria levado um tapa da vítima. Em plenário quando 

o representante do Ministério Público o indagou sobre as motivações do 

crime, este respondeu que "Jonathan, que é o Gambá, levou um tapa na 

cara, isso ai eu estou ligando, porque a boca dele estava inchada, 

Jonathan, Rodinei e o Chico Bomba que morreu e o Pereira, esses são os 

caras que matou... porque estava, diz o comentário que está rolando na 

cadeia até hoje, que ele (Edilson) estava bravo, batendo em neguinho, 

batendo um e outro." (fls. 462/v, ID 317682). Assim, diante dos elementos 

trazidos aos autos, a probabilidade de terem os acusados praticado o 

crime está demonstrada, visto que os réus foram indicados como autores 

do fato, bem como a clara convergência entre os depoimentos colhidos . 

Caberá, de acordo com a Carta Constitucional de 1998 (art. 5º, inciso 

XXXVIII), ao Egrégio Tribunal Popular do Júri pronunciar-se sobre a 

existência ou não da certeza necessária para as condenações. 2.3. Da 

qualificadora. Pois bem, a denúncia narra que os acusados teriam 

incorrido na prática do delito de homicídio com as seguintes qualificadoras: 

motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, 

§ 2º,II, III e IV do CP). Entendo necessário registrar que em relação às 

qualificadoras apontadas na denúncia, segue o mesmo posicionamento, 

que em caso de indícios de sua ocorrência e/ou dúvida, devem ser 

apreciadas pelos aos Srs. Jurados, pois constitucionalmente somente 

estes tem o poder de declarar a não existência de uma qualificadora, pois 

quanto às qualificadoras também vige o princípio in dubio pro societatis. 

PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO 

PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS 

CONSUMADO E TENTADO. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA 

POR MOTIVO FÚTIL. INVIABILIDADE. MATÉRIA A SER DISCUTIDA NO 

TRIBUNAL DO JÚRI. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 

acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal 

Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser 

utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a 

finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade 

apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.2. A 

decisão que submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri deve 

ser motivada, inclusive no que se refere às qualificadoras do homicídio, 

conforme estabelece o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.3. As 

qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas 

quando, de forma inequívoca, mostrarem-se absolutamente 

improcedentes. Caso contrário, havendo indícios da sua existência e 

incerteza sobre as circunstâncias fáticas, deve prevalecer o princípio in 

dubio pro societatis, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a 

ocorrência ou não de tais circunstâncias.4. Hipótese em que o acórdão 

impugnado fundamentadamente faz referência às provas que indicariam 

que os crimes teriam sido praticados por motivo fútil, o que torna imperioso 

a manutenção da referida qualificadora, cabendo ao juiz natural da causa 

o exame dos fatos a justificar a sua incidência, sob pena de afronta à 

soberania do Tribunal do Júri.5. Habeas corpus não conhecido. STJ - 5ª 

Turma - HC 228924/RJ - Rel. Min. Gurgel de Faria - julg. 26/05/2015, pub. 

DJe 09/06/2015. 2.3.1. Da qualificadora do motivo fútil. Relata a denúncia 

que os acusados agiram por motivo fútil, ou seja, por motivo insignificante 

ou banal, pois a vítima era usuária de droga e tinha uma dívida no valor de 

R$600,00 e que em outra oportunidade teria se desentendido e desferido 

um tapa no rosto do réu Jhonatan. Verifica-se que os depoimentos 

produzidos apontam para a possibilidade da existência desta 

qualificadora. Assim, vez que a ação dos acusados demonstra 

desproporcionalidade a gravidade do fato - dívida de drogas e tapa na 

cara com o bem vida -, bem como a ausência de qualquer justificativa 

lógica para explicar a conduta praticada. Considerando que há indícios de 

sua ocorrência e/ou havendo dúvida, esta também deve ser apreciada 

pelos Srs. Jurados. 2.3.2. Da qualificadora do meio cruel. Consta no Laudo 

de Necropsia que a vítima sofreu queimadura externa de 1º grau na região 

da face, tórax e abdômen, bem como ferimentos perfuro cortantes 

múltiplos sendo: 06 no tórax à esquerda, 06 no tórax à direita, 01 na região 

frontal esquerda, 02 na região esternal, 02 na região parietal esquerda, 02 

na região parietal direita, 04 na região abdominal, 01 na região auricular 

direita, 01 na região labial direita, 01 na região escapular esquerda, 01 na 

região dorsal esquerda, 02 na região dorsal direita, 01 na região glútea 

esquerda, 05 na região posterior do membro superior esquerdo, 01 em 

terço médio da coxa esquerda, 01 em terço médio da perna esquerda e 

por fim amputação traumática do 5º dedo da mão esquerda. Portanto, em 

relação ao emprego do meio cruel entendo que deve ser apreciada pelo 

Conselho de Sentença, pois não se revela manifestamente improcedente e 

tão pouco descabida, visto que de acordo com as provas produzidas o 

grupo armado encurralou a vítima e de forma brutal desferiu inúmeros 

golpes e produziu lesões excessivas, o que demonstra desprezo à vida 

humana e sentimento de impiedade. 2.3.3. Do recurso que dificultou a 

defesa da vítima. Relata a denúncia que foi utilizado recurso que dificultou 

a defesa da vítima, vez que foi atacada, derrubada e atacada por um 

grupo de 04 pessoas. As provas coligidas nos autos indicam que a vítima, 

apesar de poder antever as agressões, visto que teve conhecimento de 

que outros presos estavam a sua procura a fim de ceifar sua vida e esta 

ter buscado meios de se defender dos ataques, não teve muito êxito, 

posto que estava sendo agredida por 04 pessoas, em desvantagem 

numérica. Dessa forma, entendo que a referida qualificadora deve ser 

levada para a apreciação do Conselho de Sentença. 3. Dispositivo. 

PRONUNCIO Rudiney Rodrigues dos Santos e Jhonatan Oliveira da Silva 

para que sejam julgados perante o Tribunal Popular do Júri desta Comarca 

pela prática dos delitos do art. 121, § 2º, II e III do Código Penal, com 

observância na Lei 8.072/90, vez que há prova da materialidade e indícios 

de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. Após a 

coisa julgada desta decisão, intimem-se as partes para que informem as 

testemunhas que desejam oitivar em Plenário, nos termos do art. 422 do 

CPP. Publique-se, Registre-se e Intimem-se. 1. Relatório. Trata-se de 

embargos de declaração interposto pelo Ministério Público, sob alegação 

da existência de erro material na parte dispositiva da sentença de 

pronúncia de fls. 381/384, visando a correção da imputação atribuída aos 

réus, para fazer constar o inciso IV do art. 121 do Código Penal. Breve 

relato. 2. Fundamentação. Quanto à tempestividade, é cediço que o prazo 

para interposição de embargos de declaração, conforme consta no art. 

385 do Código de Processo Penal, é de 02 (dois) dias, de modo que 

tempestivos os embargos interpostos, conforme certificado a fl. 396. 

Assim, da análise da decisão guerreada, verifica-se que razão assiste ao 

embargante, tendo em vista que erroneamente, a parte dispositiva da 

sentença proferida nas fls. 381/384, não constou a imputação quanto a 

qualificadora contida no art. 121, IV (recurso que dificultou a defesa da 

vítima) do Código Penal, todavia, a fundamentação restou clara quanto à 

submissão de tal qualificadora à apreciação pelo Conselho de Sentença. 

Deste modo, analisando os embargos interpostos pelo requerente entendo 

ser cabível o seu acolhimento, haja vista a contradição apontada no 

dispositivo da sentença. 3. Dispositivo. I - Conheço dos embargos de 

declaração, vez que presentes os pressupostos de admissibilidade e lhe 

concedo provimento, para alterar a parte dispositiva da sentença para os 

seguintes termos: "PRONUNCIO Rudiney Rodrigues dos Santos e Jhonatan 

Oliveira da Silva para que sejam julgados perante o Tribunal Popular do Júri 

desta Comarca pela prática dos delitos do art. 121,§2º, II, III e IV do Código 

Penal...". II - Doravante, recebo o recurso do acusado Jhonatan Oliveira da 

Silva de fl. 391, pois tempestivo, fl. 395. III - Considerando que já foram 

apresentadas as devidas razões recursais, fls. 391v/394, remetam os 

autos ao Ministério Público para, no prazo legal, apresentar as 

contrarrazões. IV - Por fim, voltem-me para deliberar quanto ao juízo de 

retratação.

 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, 12 de março de 2020
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Karoline di Paula Pistori Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 330050 Nr: 860-74.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOHN LENNON DE SOUZA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMIRÃO DOS 

SANTOS ESPANGA - OAB:OAB/MT 10.085

 (...) 3. Dispositivo. PRONUNCIO John Lennon de Souza Cunha para que 

seja julgado perante o Tribunal Popular do Júri desta Comarca pela prática 

dos delitos Do art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II do CP e art. 14 da Lei 

10.826/2003, vez que há prova da materialidade e indícios de autoria, nos 

termos do art. 413 do Código de Processo Penal. Após a coisa julgada, 

intimem-se as partes para que informem as testemunhas que desejam 

oitivar em Plenário, nos termos do art. 422 do CPP. Publique-se, 

Registre-se e Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 671943 Nr: 4263-70.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS HEBERT PAULA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arionaldo Madeira Costa - 

OAB:13.075

 I – Dando prosseguimento ao feito, designo o dia 24 de maio de 2020, às 

13h45min, para realização de audiência de continuidade.

 II – Intime-se a testemunha Maria Divina Pereira da Silva, observando-se o 

endereço indicado as fls. 136. Advirto que, no momento da intimação da 

testemunha, deverá ser questionado a mesma o endereço de Alberlandio 

Oliveira Duarte para proceder com sua intimação.

III – Intimem-se as partes e o réu.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 631760 Nr: 3813-35.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLON PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 I – Homologo a desistência da oitiva da testemunha Katiane de Matos.

II – Dando prosseguimento ao feito, designo o dia 24 de junho de 2020, às 

13h20min, para a realização de audiência de instrução e julgamento.

 III– Defiro a condução coercitiva da testemunha Márcio Gerino. Desde já, 

resta autorizado reforço policial, se o meirinho entender conveniente.

 IV – Dê-se ciência ao Ministério Público e à defesa, bem como intime-se o 

réu.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 643107 Nr: 4434-95.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO EDUARDO SISINO DOS SANTOS, YURI 

LOPES NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelo Bernardino - 

OAB:16330

 (...)de autoria e materialidade necessários para persecução da ação 

penal se fazem presentes, sendo que a matérias alegadas pela defesa 

como preliminares se confundem com o mérito, não sendo suficiente para 

levar a uma absolvição sumária ou extinção de punibilidade.3. Dispositivo.I 

– Afasto as preliminares arguidas pela defesa dos réus pelos motivos 

acima mencionados e confirmo o recebimento da denúncia.II – Designo 

para o dia 14 de abril de 2020, às 14h50min, audiência de instrução e 

julgamento.IV – Requisitem-se/intimem-se as testemunhas, os réus, desde 

já resta autorizada a expedição de missivas. Advirto que, no momento da 

intimação da testemunha Sandra Regina Carrasco Libardoni, deverá ser 

questionado a mesma se Oldemar Libardoni reside, de fato, na Bolívia, 

devendo ser informado ainda os telefones para contato.V – Dê-se ciência 

às partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 647886 Nr: 8345-18.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENDELSON APARECIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO OTAVIO 

MARCONDES GUIDIO - OAB:2356/MT

 . PRONUNCIO o acusado Gendelson Aparecido da Silva para que seja 

julgado perante o Tribunal Popular do Júri desta Comarca pela prática do 

delito descritos nos artigos 121, § 2º, II e IV do Código Penal, em face da 

vítima Aparecido Salustiano, bem como ao artigo. 14 da Lei 10.826/2003, 

nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.Por outro lado, 

IMPRONUNCIO o acusado Gendelson Aparecido da Silva, no que tange a 

imputação de homicídio tentado em relação a vítima Josias Santana da 

Silva, pois inexistem indícios de autoria, nos termos do art. 414, caput, do 

CPP.Após a coisa julgada desta decisão, intimem-se as partes para, em 05 

(cinco) dias, indicarem as testemunhas a serem inquiridas em plenário, 

nos termos do art. 422 do CPP.Publique-se, Registre-se e Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 647970 Nr: 8410-13.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO DE AQUINO BASTOS, MAYCON 

ROGÉRIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...) PRONUNCIO os acusados Thiago Rogério Bastos e Maycon Rogério 

da Silva para que sejam julgados perante o Tribunal Popular do Júri desta 

Comarca pela prática dos delitos do art. artigo 121, §2º, VII c/c art. 14, II, 

por duas vezes, todos do Código Penal e art. 14 da Lei 10.826/2006, na 

forma dos artigos 29 e 69, todos do Código Penal, com as implicações da 

Lei nº 8.072/1990, vez que há prova da materialidade e indícios de autoria, 

nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. DEFIRO o pedido do 

Ministério Público e determino que seja retirado do procedimento o nome de 

Adilson Bisognin Sant, tendo em vista que não foi vítima da ação 

perpetrada pelos réus. Remetam-se o feito à distribuição para que seja 

promovida a correção da capa dos autos uma vez que deverá conter 

como vítimas João Felipe Queiroz de Melo e Valdivino Ferraz Filho. Após a 

coisa julgada desta decisão, intimem-se as partes para, em 05 dias, 

informarem às testemunhas que desejam oitivar em Plenário, nos termos 

do art. 422 do CPP. Publique-se, Registre-se e Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 319663 Nr: 4460-74.2008.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVENIL MOREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VITOR MOMBERG 

NASCIMENTO - OAB:18.707-A - MT

 I – Ante a não manifestação da defesa, com relação as testemunhas 

Marcos Freitas da Silva e Maria M. Dias de Lima Silva, declaro precluso a 

pretensão da oitiva das testemunhas citadas.

II – Dando prosseguimento ao feito, designo o dia 24 de junho de 2020, às 

13h10min, para a realização do interrogatório do réu.

 III – Intime-se o réu, o Ministério Público e à defesa.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 331811 Nr: 2622-28.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MELISSA JUNG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DIEGO ÁTILA LOPES 

SANTOS, para devolução dos autos nº 2622-28.2010.811.0064, Protocolo 

331811, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 287833 Nr: 21-21.1988.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAOR ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thelma Aparecida Garcia 

Guimaães - OAB: 3.402

 Declaro prescrito o direito do Estado em continuar a presente ação penal. 

Assim, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado ALAOR ALVES 

PEREIRA, conforme inteligência do artigo 107, inciso IV e art. 109, inciso IV 

c/c art. 110, § 1°, todos do Código Penal Brasileiro.Expeça-se, com 

urgência, o competente alvará de soltura em favor do acusado.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de 

praxe.Publique-se,Registre-se eIntimem - se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 682667 Nr: 13804-30.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALVES DE SOUZA, PATRICIA BENIDES 

GUERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

LEANDRO RAMON RODRIGUES LOPES - OAB:OAB/MT 16540

 I – Recebo as apelações de fls. 203 e 204, pois tempestivas, fl. 205.

II– Considerando que já foram apresentadas as razões recursais em 

relação à acusada Patricia Benides Guerreira de Souza, fls. 208/210, e 

contrarrazões recursais, fls. 211/222, e que o apelante José Alves de 

Souza declarou que irá apresentar as suas razões em instância superior, 

nos termos do §4º do art. 600 do CPP, remetam-se os autos ao E. TJMT 

para apreciação dos recursos, com os mais sinceros elogios.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 702380 Nr: 50-50.2020.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FERNANDO PEREIRA DE SOUZA, 

ALISSON SANTOS DA SILVA, VINICIUS SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

ROBERTO GONÇALVES FERREIRA - OAB:18.839 MT

 (...) 3. Dispositivo. I – Indefiro os pedidos de rejeição da denúncia e 

revogação da prisão preventiva formulados pela defesa do réu José 

Fernando Pereira de Sousa. II – Confirmo o recebimento da denúncia e 

designo o dia 02 de abril de 2020, às 14h50min, para a realização de 

audiência de instrução e julgamento. III – Intimem-se o réu e as 

testemunhas, restando autorizada a expedição de missivas. IV – Intime-se 

a defesa e o Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 703020 Nr: 584-91.2020.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUSDETE BISPO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIRIATO BISPO SEABRA - 

OAB:11061

 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.

 No que toca ao singelo pedido de revogação de prisão preventiva 

apresentado pela defesa às fls. 109, sobre o qual o Ministério Público 

manifestou desfavorável, fls. 111/114, tenho por bem indeferir o pleito, 

pelos mesmos fundamentos apresentados nas decisões proferidas este 

magistrado recentemente, nas datas de 17/02/2020 e 28/02/2020, fls. 

80/81 e 103.

 Saliento, por oportuno, que, além de não ter havido qualquer alteração 

fática que justifique a revogação da custódia cautelar do acusado, como 

exaustivamente mencionado por este magistrado nas referidas decisões, 

as reiteradas postulações apresentadas pela defesa nesse sentido estão 

retardando a marcha processual e prejudicando o próprio réu.

Diante do exposto, decido:

I – Confirmo o recebimento da denúncia e designo o dia 02 de abril de 

2020, às 14h20min, para a realização de audiência de instrução e 

julgamento.

 II – INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva do acusado, 

vez que não houve alteração fática ou jurídica que embase o pedido.

III – Intimem-se/requisitem-se as testemunhas e o réu.

IV – Intimem-se o Ministério Público e à defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 694438 Nr: 6871-07.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIO BISPO DA SILVA SANTOS, LEANDRO 

PARATECO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSINEI SILVA CARVALHO - 

OAB:OAB/MT 22647, TALES PASSOS DE ALMEIDA - OAB:15.217-MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 52/2007-CGJ, por impulso oficial INTIMO os procuradores 

das partes requeridas, para que dentro do prazo legal, apresentem 

Respostas às Acusações, em face certidão de fl. 265.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni

 Cod. Proc.: 691075 Nr: 3815-63.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ALMEIDA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos em correição.

 Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática dos delitos, que estratificam a existência de justa causa para a 
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acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça(m)-se mandado(s) de citação do(s) acusado(s/as) para, 

querendo, apresente(m) resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, 

fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se 

o(s) acusado(s) não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-la.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar o(s) 

acusado(s/as) se ele(s/as) pretende(m) constituir advogado ou se o Juiz 

deve nomear-lhe um defensor público ou dativo para patrocinar a(s) 

sua(s) defesa(s), e, neste caso, as razões pelas quais não tem a 

intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar o(s) réu(s) o(s) seu(s) 

endereço(s) residencial(ais) e/ou comercial(ais), onde poderá(ão) ser 

localizado(s) para fins de futuras intimações.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intime-se. Notifique-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 702525 Nr: 172-63.2020.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

 Homologo a desistência de inquirição das testemunhas Marenildes Alves 

da Silva , Werit Ferreira Rodrigues, Wagner Alves da Silva e Deivid de 

Oliveira Barbosa, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Diante da inquirição das testemunhas, bem como do interrogatório do réu, 

declaro encerrada a audiência de instrução e determino vista dos autos às 

partes no prazo de 05 (cinco) dias, para que apresentem seus memoriais 

finais escritos.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 701422 Nr: 12436-49.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS SOUZA DE PAULA, VALDICLEI 

OLIVEIRA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

WELDER FELIZARTI LOPES - OAB:25.390/O-MT

 Diante da inquirição das testemunhas, bem como do interrogatório do réu, 

declaro encerrada a audiência de instrução e determino vista dos autos às 

partes no prazo de 05 (cinco) dias, para que apresentem seus memoriais 

finais escritos.

 Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 604668 Nr: 2440-71.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON MORAES DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL BRAULIO DOS 

SANTOS - OAB:34.715-PR

 Analisando os autos com acuidade, verifica-se que a vítima e as 

testemunhas não foram intimadas. Diante disso, restou prejudicado o 

presente ato, razão pela qual, redesigno audiência para o dia 02 de abril 

de 2020 às 14:10 (horário de Brasília).

 Oficie-se o juízo deprecado, informando a nova data para realização da 

audiência, e caso não haja disponibilidade, que seja informado uma nova 

data.

 Intime-se a vítima no endereço apresentado pelo promotor, expedindo a 

devida Carta Precatória se necessário, e salientando a possibilidade da 

realização do ato por videoconferência.

 Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 678890 Nr: 10469-03.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEIR ALEXSANDER FRODER - 

OAB:OAB/MT 9699, CARLOS HENRIQUE ALVES RODRIGUES - 

OAB:19.607/O-MT

 Indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva manejado pela 

combativa defesa, destaco, a princípio não vislumbro excesso de prazo 

para o encerramento da instrução dos processos, valendo dizer, 

tratam-se de 05 (cinco) processos que tramitam contra o mesmo réu, 

códigos 678890, com uma vítima e três testemunhas; 695449, também com 

uma vítima e três testemunhas; 697685, com uma vítima e uma testemunha; 

680364, com uma vítima e três testemunhas, valendo destacar com 

relação aos referidos processos já houve o encerramento da instrução, 

restando por fim, apenas o processo de código 699292, no qual falta 

apenas a oitiva da vítima, que inclusive, infelizmente, apesar de 

regularmente intimada para comparecer ao juízo de Sinop, não 

compareceu ao ato processual, sendo então designada nova audiência 

para o dia 26/03/2020, às 13h05m, inclusive com a ordem de condução 

coercitiva da referida vítima.

Sendo assim, como bem explanado pelo Promotor de Justiça, não há de 

forma alguma desídia deste juízo para o encerramento do feito, razão pela 

qual os argumentos de excesso de prazo não podem ser acolhidos.

Desse modo, declaro encerrada a instrução dos processos 678890; 

695449; 697685 e 680364, devendo então as partes serem intimadas para 

apresentarem suas alegações finais no prazo de cinco dias.

Com o retorno da carta precatória dos autos de código 699292, intimem-se 

as partes para apresentarem suas alegações finais no prazo de cinco 

dias.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 681312 Nr: 12800-55.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATHAN RUAN DIAS DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944-B-MT

 Isto posto, com arrimo nos mesmos fundamentos acima expostos, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada pela denúncia 

de fls. 03/05, para CONDENAR o réu Jhonathan Ruan Dias dos Reis, 

brasileiro, solteiro, nascido em 09/02/1999, natural de Rondonópolis/MT, 

portador do RG 2800267 SSP/MT e CPF 059.095.511-08, filho de Raimundo 

Ferreira da Silva Filho e de Valdecy Dias dos Reis, residente na Rua Três, 

quadra 10, lote 05, Bairro Jardim Residencial Carlos Bezerra I, nesta 

cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, como incurso na prática do crime 

descrito no art. 157, § 2°, II e § 2°-A, I, c/c art. 70 (três vítimas), ambos do 

Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 666719 Nr: 14803-17.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO ANDRE SCHEIBLER PASCOAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS PIMENTEL BARBOSA 

NETO - OAB:18454/O

 Sendo assim, julgo procedente a ação penal e condeno o réu Fabiano 

André Scheibler Pascoal, brasileiro, natural de Guaíra-PR, nascido aos 

01/06/1979, filho de Osvaldo Pascoal e Zuleidi Scheibler, portador do RG 

n° 5774295 SSP/PR e CPF n° 039.504.719-60, pela prática dos crimes 

descrito no art. 306 da Lei nº 9.503/97.Analisando o art. 59 do Código 

Penal, entendo que as condições são favoráveis ao réu, portanto, para os 

dois crimes fixo a pena no mínimo legal em 06(seis) meses de detenção e 

ao pagamento de 30(trinta) dias multa no mínimo legal, bem como, a 

suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para 

dirigir veículo automotor em 03(três) meses.Destaco que a pena de 

suspensão é acessória e deriva do Código de Trânsito Brasileiro, não 

sendo possível este magistrado deixar de aplicar a referida pena, razão 

pela qual o pleito da defesa não merece guarida. No caso existe a 

atenuante da confissão, porém, a pena já foi fixada no mínimo legal, logo, 

não é possível se proceder a nova redução de acordo com a súmula 231 

do STJ. Não há agravantes e nem causas de diminuição e 

aumento.Substituo a pena imposta por uma pena restritiva de direitos a ser 

fixadas na execução penal.Condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais que devem ser suportados pela fiança prestada que desde já 

decreto a sua perda para tal finalidade. Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 666719 Nr: 14803-17.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO ANDRE SCHEIBLER PASCOAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS PIMENTEL BARBOSA 

NETO - OAB:18454/O

 Sendo assim, julgo procedente a ação penal e condeno o réu Fabiano 

André Scheibler Pascoal, brasileiro, natural de Guaíra-PR, nascido aos 

01/06/1979, filho de Osvaldo Pascoal e Zuleidi Scheibler, portador do RG 

n° 5774295 SSP/PR e CPF n° 039.504.719-60, pela prática dos crimes 

descrito no art. 306 da Lei nº 9.503/97.Analisando o art. 59 do Código 

Penal, entendo que as condições são favoráveis ao réu, portanto, para os 

dois crimes fixo a pena no mínimo legal em 06(seis) meses de detenção e 

ao pagamento de 30(trinta) dias multa no mínimo legal, bem como, a 

suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para 

dirigir veículo automotor em 03(três) meses.Destaco que a pena de 

suspensão é acessória e deriva do Código de Trânsito Brasileiro, não 

sendo possível este magistrado deixar de aplicar a referida pena, razão 

pela qual o pleito da defesa não merece guarida. No caso existe a 

atenuante da confissão, porém, a pena já foi fixada no mínimo legal, logo, 

não é possível se proceder a nova redução de acordo com a súmula 231 

do STJ. Não há agravantes e nem causas de diminuição e 

aumento.Substituo a pena imposta por uma pena restritiva de direitos a ser 

fixadas na execução penal.Condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais que devem ser suportados pela fiança prestada que desde já 

decreto a sua perda para tal finalidade. Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 677213 Nr: 8946-53.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO CONCEIÇÃO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

 Aguardo o cumprimento das missivas de fls. 66 e 68.

 Com o retorno das missivas, intimem-se as partes para apresentarem 

suas alegações finais escritas.

 Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 678111 Nr: 9731-15.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIS FERREIRA BORBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA DE ALMEIDA 

LUCIANO - OAB:OAB/MT 15.261

 Autos nº 9731-15.2018.811.0064 – Cód. 678111

Vistos.

A defesa do réu ELVIS FERREIRA BORBA comparece aos autos à fl. 70, 

noticiando que o mesmo passará a residir na cidade de Porto Nacional/TO, 

razão pela qual requer a remessa do feito àquela cidade, a fim de 

apresentar-se naquele juízo até o término das condições fixadas para a 

suspensão condicional do processo.

Instado a manifestar, o Ministério Público às fl. 75 opinou pelo deferimento 

do pedido do acusado.

Dessa forma, considerando a manifestação do acusado, DEFIRO seu 

pedido, para tanto, determino a expedição de carta precatória para cidade 

e comarca de Porto Nacional/TO, com a finalidade de fiscalizar o 

cumprimento das condições fixadas no termo de audiência de fls. 56/56-v, 

o qual poderá ser localizado no endereço indicado à fl. 71.

Por fim, aguarde-se o cumprimento integral das condições fixadas para a 

suspensão condicional do processo.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 680030 Nr: 11564-68.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERSON SANTOS MARANHÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAERSON CESAR DA 

ANUNCIAÇÃO - OAB:15.996/MT

 Intimação do Advogado Doutor JAERSON CESAR DA ANUNCIAÇÃO, 

OAB/MT, 15996/O, da disponibilidade dos autos para vistas, no prazo 

legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 689616 Nr: 2565-92.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON APARECIDO FLÁVIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

 Autos 2565-92.2019.811.0064 – Cód. 689616

Vistos.

Considerando que resta pendente tão somente o interrogatório do réu, o 

qual será interrogado nos autos em apenso dia 01.04.2020. Antecipo a 

audiência anteriormente designada para o dia 01.04.2020, às 17h00min.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 696559 Nr: 8904-67.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO JOCA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12992

 Autos nº 8904-67.2019.811.0064 – Cód. 696559Vistos.Trata-se de ação 

penal por meio da qual o Ministério Público ofertou denúncia em desfavor 

de MARCIO JOCA DOS SANTOS, pela prática, em tese, do delito tipificado 

no art. 306, §1º, inciso II do Código de Trânsito Brasileiro c/c art. 147 do 

Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal.(...)É o 

necessário. Fundamento e decido. Inicialmente, analisando detidamente os 

autos, no que tange a resposta à acusação apresentada pelo acusado 

MARCIO JOCA DOS SANTOS, verifica-se que somente é possível o 

benefício da suspensão condicional do processo (art. 89, caput, da Lei 

9.0999/95) quando o somatório das penas mínimas cominadas para os 
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delitos resultar valor máximo de 01 (um) ano, bem como não esteja o 

acusado sendo processado ou não tenha sido condenado por outro 

crime.Assim, diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a 

demonstração de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, 

razão pela qual INDEFIRO o pedido formulado por sua defesa à fl. 

66.Outrossim, na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 27.07.2020, às 14h30min,. 

No ato, sendo possível, proceder-se-á à tomada de declarações das 

vítimas, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela 

defesa, nesta ordem, interrogando-se, em seguida, os acusados. Convém 

registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, podendo ser 

indeferidas as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou 

protelatórias. Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando 

que, em sendo necessário, expeça-se a devida carta precatória. 

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 333179 Nr: 3991-57.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATA NOVAIS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 3991-57.2010.811.0064 – Cód. 333179

Vistos.

Considerando que a testemunha ROSIVALDO DOS REIS PARDIM poderá 

ser inquirida por esse juízo por seção de vídeo audiência 

(videoconferência), conforme contato telefônico realizado pela assessoria 

deste Juízo, onde realizou o devido agendamento de data e horário junto 

ao Juízo Deprecado da Comarca de Cuiabá/MT com a assessora Camila 

Moraes de Castro – matrícula 35049, DESIGNO audiência para proceder à 

inquirição da testemunha alhures mencionada para o dia 17.04.2020 às 

14h00min.

Posto isto, determino que seja oficiado imediatamente o juízo da 5º Vara 

Criminal da Comarca supracitada, bem como para que encaminhe à 

missiva e os dados da testemunha a ser inquirida no endereço de e-mail 

‘’videoconferencia.5gabcba@tjms.jus.br’’, informando/confirmando o 

interesse na realização da oitiva da testemunha pelo sistema de 

videoconferência, tal como a data designada para o ato, o qual será 

realizado por este Juízo Deprecante, cujo link de acesso é 

https://call.lifesizecloud.com/385473 - senha de acesso:191934.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 605256 Nr: 3049-54.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

 Autos nº 3049-54.2012.811.0064 – Cód. 605256

Vistos.

Considerando a notícia de falecimento do réu às fls. 51/52, DETERMINO 

que seja expedido ofício ao Cartório do 2º Ofício de Registro Civil desta 

comarca, solicitando o envio da 2ª via da certidão de óbito de MARCOS 

GOMES DA SILVA, para tanto, fixo o prazo de 30 (trinta) dias para 

resposta. Após juntada da certidão de óbito aos autos, dê-se vistas ao 

Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 607723 Nr: 5574-09.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA BORGES 

JUNIOR - OAB:7.637/MT

 Em face disso, ressalte-se por fim, que o fato é típico, antijurídico e 

culpável, logo, estando comprovadas a materialidade e a autoria do delito 

de roubo com uma majorante, outro caminho não resta a não ser julgar 

procedente a presente ação penal em face do réu Roniclei Ferreira da 

Silva.DISPOSITIVOIsto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão punitiva estatal consubstanciada pela denúncia de fls. 06/08, 

para CONDENAR o réu Roniclei Ferreira da Silva, brasileiro, casado, 

nascido em 09/09/1979, natural de Dom Aquino/MT, portador do RG 

1159355-5 SSP/MT e CPF 867.995.501-97, filho de Maria Divina Ferreira da 

Silva, residente na Rua 03, nº 632, Bairro Carlos Bezerra, nesta cidade e 

Comarca de Rondonópolis/MT, como incurso na prática do crime descrito 

no art. 157, § 2°, II, do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 612503 Nr: 2983-40.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR LIBANO DE PAULA, GILSON BRITO 

MARTINS DOMINGUES, MARCIO AMORIM GENTIL, DAISON NONATO DOS 

SANTOS SILVA, FÁBIO FORTUNATO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:16.175/MT, ALGACYR NUNES DA SILVA JÚNIOR - OAB:9.496/MT, 

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO - OAB:13444/MT, Soila Jordana 

Pereira - OAB:21780/O

 Intimação do(s) Advogado(s-as )Doutor(a) ALENCAR LIBANO DE PAULA 

- OAB:16.175/MT, ALGACYR NUNES DA SILVA JÚNIOR - OAB:9.496/MT, 

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO - OAB:13444/MT, Soila Jordana Pereira - 

OAB:21780/O, para apresentar os memoriais, no prazo legal.Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 700891 Nr: 12059-78.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME MORAES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

 ANTE O EXPOSTO, declaro extinta a punibilidade de GUILHERME MORAES 

DE SOUZA em razão de sua morte, conforme certidão de óbito de fl. 86, 

nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal.Após o trânsito em 

julgado, procedam-se todas as comunicações necessárias, inclusive no 

Cartório Distribuidor, arquivando-se os presentes autos.DO PEDIDO DE 

RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDANos termos do artigo 120 do Código 

de Processo Penal, o pedido de restituição de bens que não mais 

interessem ao desfecho do processo, poderá ser deferido pela autoridade 

judicial (ou mesmo pela autoridade policial), mediante termo nos autos, 

desde que não existam dúvidas quanto ao direito do reclamante.Pois bem. 

No presente caso, nota-se pela documentação acostada pela requerente 

às fls. 91/91-v, que o aparelho celular que pretende restituição realmente 

é de sua propriedade, e como bem asseverado pelo Ministério Público o 

celular que se almeja a devolução não se reveste de imprescindibilidade 

probatória, de modo que a pretensão deduzida deve prosperar em sua 

integralidade.Portanto, considerando a extinção da punibilidade do 

acusado, bem como que o objeto do pedido de restituição formulado pela 

requerente não interessa mais o feito, DEFIRO a restituição 01 aparelho 

celular marca Samsung, modelo A50 a requerente CRISTIANE PEREIRA DA 

SILVA, para tanto, determino que seja oficiado a 1ª Delegacia de Polícia, 

para que providencie a entrega dos pertences a requerente.Cumpra-se 

realizando e expedindo o necessário.Ciência ao Ministério 

Público.Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 620896 Nr: 4035-37.2014.811.0064

 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): ISTEVÃO NASCIMENTO PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ADELSON DINIZ - 

OAB:79.097-PR

 INTIMAÇÃO do advogado do acusado Istevão Nascimento, Dr. Carlos 

Adelson Diniz - OAB/PR nº 79.097, para que, no prazo legal, junte aos 

autos Procuração com o fim específico para levantamento de valor 

recolhido a título de fiança.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 643708 Nr: 4879-16.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 4879-16.2016.811.0064 – Cód. 643708

Vistos.

Analisando detidamente a documentação juntada pelo réu às fls. 88/90, 

bem como parecer ministerial de fl. 91, entendo que assiste razão ao 

acusado, dessa forma revogo a decisão proferida à fl. 86 e DETERMINO a 

expedição de carta precatória à Comarca de Ponta Grossa/PR com a 

finalidade de intimação do acusado MATHEUS DE ANDRADE, bem como 

fiscalização ao cumprimento das condições fixadas no termo de audiência 

de fls. 66/66-v.

Por fim, informo que o réu poderá ser localizado no endereço indicado à fl. 

88.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 660687 Nr: 9552-18.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO JOSE DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 9552-18.2017.811.0064 – Cód. 660687

Vistos.

A defesa do réu MARCELO JOSE DA SILVA JUNIOR comparece aos autos 

à fl. 108, noticiando que o mesmo passará a residir na cidade de 

Cuiabá/MT, razão pela qual requer a remessa do feito àquela cidade, a fim 

de apresentar-se naquele juízo até o término das condições fixadas para 

a suspensão condicional do processo.

Instado a manifestar, o Ministério Público às fl. 113 opinou pelo deferimento 

do pedido do acusado, bem como requereu que o mesmo seja intimado 

para participar da palestra a ser ministrada pela PRF.

Dessa forma, considerando a manifestação do acusado, DEFIRO seu 

pedido, para tanto, determino a expedição de carta precatória para cidade 

e comarca de Cuiabá/MT, com a finalidade de fiscalizar o cumprimento das 

condições fixadas no termo de audiência de fls. 77/77-v, o qual poderá 

ser localizado no endereço indicado à fl. 108.

Considerando que o acusado não mais reside nesta comarca, desobrigo o 

mesmo de comparecer a palestra a ser ministrada pela PRF em 15.04.2020 

às 14h00mim.

Por fim, aguarde-se o cumprimento integral das condições fixadas para a 

suspensão condicional do processo.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 300073 Nr: 3021-33.2005.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

 Autos nº 3021-33.2005.811.0064 – Cód. 300073

Vistos.

Considerando as razões expostas pela Defensoria Pública às fls. 158 e 

160, DETERMINO que seja expedida carta precatória à cidade e comarca 

de Várzea Grande/MT, para que seja viabilizado a intimação e 

interrogatório do réu CLAUDEMIRO ALVES DA SILVA, o qual poderá ser 

encontrado no endereço indicado à fl. 158, consignando que, caso o d. 

juízo deprecado disponha do sistema de videoconferência, que juízo tem 

interesse em realizar o ato pelo mesmo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 606537 Nr: 4355-58.2012.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO RIBEIRO DA SILVA, MARCO AURÉLIO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ary da costa campos - 

OAB:16.944/b MT, ARY DA COSTA CAMPOS - OAB:16.944/B-MT

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

1. RECEBE-SE a apelação interposta pelo MPE (fl. 338) 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).

2. Nos termos do art. 600 do CPP, INTIME-SE o MPE para, no prazo de 08 

(oito) dias, apresentar razões e, após, vista dos autos a defesa dos 

acusados para no prazo de 08 (oito) dias contra-arrazoar.

3. Após, no prazo estipulado no art. 601 do CPP, ENCAMINHEM-SE os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a fim de 

que sejam os autos distribuídos a Câmara competente e analisado o 

recurso interposto.

4. Às providências. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 626936 Nr: 8836-93.2014.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLEX ANDRADE MARQUES, EDER RONDON 

DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Silveira Guimares 

Junior - OAB:15694 MT, ROGERIO SALES FERNANDES GIONGO - 

OAB:OAB/MT 25.841, TATHYANE GARCIA DA MATTA - OAB:18.862, 

Thelma Aparecida Garcia Guimaães - OAB: 3.402

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

1. RECEBE-SE a apelação interposta pelo MPE (fl. 362) 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).

2. Nos termos do art. 600 do CPP, INTIME-SE o MPE para, no prazo de 08 

(oito) dias, apresentar razões e, após, vista dos autos as defesas dos 

acusados para no prazo de 08 (oito) dias contra-arrazoar.

3. Após, no prazo estipulado no art. 601 do CPP, ENCAMINHEM-SE os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a fim de 

que sejam os autos distribuídos a Câmara competente e analisado o 

recurso interposto.

4. Às providências. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela
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 Cod. Proc.: 702795 Nr: 410-82.2020.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIEL VITOR VIEIRA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

 Nesse contexto, não sendo possível se concluir, de modo insofismável, 

pela manifesta improcedência das acusações, de modo que, nesta fase 

de cognição sumária, não ocorrem qualquer das hipóteses do art. 395 do 

CPP, razão por que o Juízo RECEBE A DENÚNCIA ajuizada em desfavor de 

ADRIEL VITOR VIEIRA SANTANA.COMUNIQUE-SE o recebimento da 

denúncia à Central de Distribuição, ao Instituto Estadual de Identificação e 

à Delegacia de Polícia responsável pelo inquérito policial.Designa-se 

audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de abril de 2.020, às 

16h:30min, data única disponível.Intimem-se as partes, as 

testemunhas/informantes, bem como o acusado.Providencie a CITAÇÃO 

da acusada na forma do art. 56 da Lei 11.343/06.Não localizada alguma 

das pessoas a serem inquiridas, intime-se a parte interessada na 

inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o respectivo paradeiro ou 

a substitua, desde já assentado que o silêncio será interpretado como 

desistência tácita, prosseguindo o feito em seus demais 

termos.CUMPRA-SE com urgência, devendo o mandado ser cumprido pelo 

Oficial de Justiça Plantonista, se necessário.DETERMINA-SE a juntada do 

laudo pericial definitivo que encontra-se disponível no sistema POLITEC 

ONLINE.REQUISITE-SE o laudo de extração de dados do celular apreendido 

(fl. 47v).PROMOVA-SE a destruição das drogas apreendidas, observadas 

às formalidades previstas na Lei 11.343/06.Cumpra-se expedindo o 

necessário.Ciência ao MPE e a DPE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 698365 Nr: 10282-58.2019.811.0064

 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): CRISTIANO PEREIRA DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15193-MT

 Nesse contexto, não sendo possível se concluir, de modo insofismável, 

pela manifesta improcedência da acusação, de modo que, nesta fase de 

cognição sumária, não ocorrem qualquer das hipóteses do art. 395 do 

CPP, razão por que o Juízo RECEBE A DENÚNCIA ajuizada em desfavor de 

CRISTIANO PEREIRA DO PRADO.COMUNIQUE-SE o recebimento da 

denúncia à Central de Distribuição, ao Instituto Estadual de Identificação e 

à Delegacia de Polícia responsável pelo inquérito policial.Designa-se 

audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de junho de 2.020, às 

15h:50min, data única disponível.Intimem-se as partes, as 

testemunhas/informantes, bem como o acusado.Providencie a CITAÇÃO 

do acusado na forma do art. 56 da Lei 11.343/06.Não localizada alguma 

das pessoas a serem inquiridas, intime-se a parte interessada na 

inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o respectivo paradeiro ou 

a substitua, desde já assentado que o silêncio será interpretado como 

desistência tácita, prosseguindo o feito em seus demais termos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 332031 Nr: 2842-26.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR SANTOS DA SILVA, CLEBERSON 

VARGAS DE LIMA OU CLEVERSON VARGAS DE LIMA, GEORGE DERIK 

DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEIR ALEXSANDER FRÖDER - 

OAB:9.699 MT

 .III – DispositivoPosto isso:(a)EXTINGUE-SE A PUNIBILIDADE de 

CLEBERSON VARGAS DE LIMA, com espeque no art. 107, IV e art. 109, 

IV, todos do CPB;(b)EXTINGUE-SE A PUNIBILIDADE de GEORGE DERIK 

DIAS e ODAIR SANTOS DA SILVA, qualificado, porque plasmada a 

prescrição virtual quanto ao art. 16, da Lei 10.826/03, com esteio nos arts. 

107, IV e 109, IV do Código Penal e art. 8º, nº1 do Pacto de San José da 

Costa Rica.Proceda com as anotações e baixas necessárias.No mais, 

visando dar prosseguimento ao feito quanto ao crime de tráfico de drogas, 

HOMOLOGA-SE a desistência das testemunhas pelas partes às fls. 445 e 

478, bem como, nos termos do art. 367 do CPP, DECRETA-SE a revelia do 

acusado GEORGE DERIK DIAS, tendo em vista que mudou-se de endereço 

sem comunicar ao Juízo.Tendo encerrada a instrução, dê-se vista do feito 

às partes para apresentação de memoriais finais.Após, conclusos para 

sentença. Intimem-se às partes. Cumpra-se expedindo o necessário.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 671618 Nr: 3979-62.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDOD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VINICIUS 

MANTOVANI, para devolução dos autos nº 3979-62.2018.811.0064, 

Protocolo 671618, 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): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 654964 Nr: 4459-74.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ARANTES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleuzeni Muniz - 

OAB:10281/0, REGIS FERNANDO NIEDERAUER - OAB:3756

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO

Número do Processo: 4459-74.2017.811.0064 – Código 654964

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: Ministério Público Do Estado De Mato Grosso

Parte Ré: Edson Arantes da Silva

Data e horário: terça-feira, 30 de julho de 2019, 13h40min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a,es): Ministério Público Do Estado De Mato Grosso

Promotor de Justiça: Augusto Cesar Fuzaro

 Advogada: Cleuzeni Muniz

Aberta a audiência, constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor de Justiça, da Advogada e do acusado. 

Ausentes os demais.

Vistos etc.

Ante a ausência da vítima, que apesar de intimada deixou de comparecer, 

redesigno a solenidade para derrogar no dia 01/04/2020, às 16h.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se, expedindo-se mandado de condução coercitiva em desfavor 

da vítima.

Nada mais havendo a consignar, por mim, João Araújo – estagiário, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Augusto Cesar Fuzaro

Promotor de Justiça

 Cleuzeni Muniz

Advogada

Edson Arantes da Silva
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Acusado

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 938573 Nr: 7574-24.2019.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIS BARROS DA SILVA, ROGERIO DA 

SILVA LIMA, SETOR INDUSTRIAL COMERCIO DE MADEIRAS E DERIVADOS 

LTDA ME, SUPREMA TRANSPORTE E COMERCIO EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:25594/O, DANILLO HENRIQUE FERNANDES - 

OAB:OAB/MT9866

 DEFIRO o pedido formulado à fls. 28/31 para LIBERAR/RESTITUIR nesta 

ESFERA CRIMINAL, o bem apreendido consistente em TRA/C. 

TRATOR/NÃO APLIC., marca/modelo VOLVO/FH 540 6X4T, ano/modelo 

2014/2014, chassi 9BVAG40D0EE822406, cor branca, placa FHP-9989; 

CAR/S. REBOQUE /CAR ABERTA, marca/modelo SR/GUERRA AG GR, 

ano/mode lo  2014/2015,  renavam 01025947450,  chass i 

9AA07123GFC133468, cor cinza, placa FHK-8959 e CAR/S. REBOQUE 

/CAR ABERTA, marca/modelo SR/GUERRA AG GR, ano/modelo 2014/2015, 

renavam nº 01025961193, chassi nº 9AA07123GFC133469, cor cinza, 

placa FMY-6968, em favor dos proprietários, respectivamente, ROGÉRIO 

DA SILVA LIMA LTDA E LTDA ME e ROGÉRIO DA SILVA LIMA, ou pessoa 

por eles autorizada na forma da lei. Encaminhe-se cópia desta decisão à 

SEMMA e SEMA para conhecimento. Ciência ao Ministério Público. 

Intime-se. Cumpra, expedindo o necessário.

Comarca de Sinop

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002691-44.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002691-44.2020.8.11.0015. REQUERENTE: ESTADO DE 

MATO GROSSO (FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL) REQUERIDO: LUCIA DE 

SOUZA Vistos em correição. De ver que o presente feito foi distribuído 

equivocadamente à este juízo, visto que se trata de matéria que é de 

competência da Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca. 

Deste modo, não sendo este o juízo competente, pois a matéria trazida à 

baila está afeta à referida vara especializada, o declínio para presidir e 

julgar a causa é uma imposição legal. Isto posto, DECLINO a competência 

em prol da Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca, a 

determinar seja o feito para lá redistribuído sem demora, com a remessa 

devida, feitas as anotações e baixas necessárias. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, 13 de março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002676-75.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THAISE SOUZA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ALMEIDA FERRACIOLLI OAB - MT22152/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002676-75.2020.8.11.0015. AUTOR: THAISE SOUZA 

LEITE REU: AZUL LINHAS AEREAS Vistos em correição. A parte 

requerente pugna pela concessão da gratuidade da justiça, benefício este 

que é destinado aos hipossuficientes que não têm condições de pagar as 

custas e despesas do processo. Todavia, na linha do art. 5º, LXXIV, da 

Constituição Federal, a assistência jurídica integral e gratuita será 

concedida aos que comprovarem insuficiência de recursos. Assim, ante a 

ausência de elementos que autorizem o acolhimento do pedido, convém 

oportunizar que a parte comprove o preenchimento dos respectivos 

pressupostos, na forma dos arts. 98, caput, e 99, § 2º, do CPC; da Lei nº 

1.060/1950; e do aludido dispositivo constitucional. A propósito: "AGRAVO 

DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — 

INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE PROVA — 

FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — NECESSIDADE. Deve-se, 

antes do indeferimento do pedido de assistência judiciária, facultar à parte 

ministrar prova de que não está em condições de pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento 

ou de sua família. Recurso provido em parte". (AI 49835/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, 

Publicado no DJE 17/06/2015); “APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE 

PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). Isto posto, intime-se a requerente para, no prazo de 15 dias, 

comprovar a hipossuficiência sustentada, ou, querendo, recolher as 

custas e despesas processuais, sob pena de cancelamento no 

distribuidor e extinção do processo, a teor dos arts. 290, 321, parágrafo 

único, 330, inciso IV, e 485, incisos I e IV, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, 13 de março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002818-79.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA JULIA SILVA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOES OAB - MT0020980A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO AMAPA (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002818-79.2020.8.11.0015. AUTOR(A): ANA JULIA 

SILVA DOS SANTOS REU: ESTADO DO AMAPA Vistos em correição. De 

ver que o presente feito foi distribuído equivocadamente a este juízo, visto 

que se trata de matéria que é de competência da Vara Especializada da 

Fazenda Pública desta Comarca. Assim, não sendo este o juízo 

competente, pois a matéria trazida à baila está afeta à referida vara 

especializada, o declínio da competência para presidir e julgar a causa é 

uma imposição legal. Isto posto, DECLINO a competência em prol da Vara 

Especializada da Fazenda Pública desta Comarca, a determinar seja o feito 

para lá redistribuído sem demora, com a remessa devida, feitas as 

anotações e baixas necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 13 de 

março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002326-87.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - MT235738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZILDA STANTOWTZ PEREIRA (REU)

Magistrado(s):
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WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002326-87.2020.8.11.0015. AUTOR(A): BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REU: ZILDA STANTOWTZ PEREIRA 

Vistos em correição. Sem delongas, verifico que a exordial não foi 

devidamente instruída. O que torna impossível as verificações 

necessárias que devem ser feitas por este juízo. Ausente o regular 

preparo da causa, que é pressuposto de constituição e validade da 

relação jurídica processual, sem o que esta não se consubstancia, cuja a 

prova deverá instruir a inicial. Dicção dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. A 

falta deste pressuposto é causa de extinção do processo, a teor do art. 

485, inciso IV, do CPC, sendo que “será cancelada a distribuição do feito 

se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o 

pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”, a 

teor do art. 290, equivalendo ao indeferimento da inicial, conforme dispõem 

os arts. 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do mesmo Diploma 

Instrumental. Destarte, DETERMINO a emenda da inicial, no prazo de 15 

dias, devendo a parte autora comprovar o recolhimento das custas e 

despesas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição e 

consequente julgamento do feito sem resolução de mérito. Observância 

dos arts. 290, 291, 292, 319, 320, e a teor dos arts. 321, 330, inciso IV e 

485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sob pena de 

cancelamento no distribuidor do presente feito. Intime-se. Cumpra-se Sinop 

- MT, 13 de março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002328-57.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PRICILA MARIA DE BRITO PINTO (REQUERENTE)

MARCIO ESTENIO LUZ PINTO (REQUERENTE)

MOISES GUIMARAES PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GABRIELA DA SILVA OAB - MT24610/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002328-57.2020.8.11.0015. REQUERENTE: MARCIO 

ESTENIO LUZ PINTO, MOISES GUIMARAES PINTO, PRICILA MARIA DE 

BRITO PINTO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos em correição. 

Sem delongas, verifico que a exordial não foi devidamente instruída. O que 

torna impossível as verificações necessárias que devem ser feitas por 

este juízo. Ausente o regular preparo da causa, que é pressuposto de 

constituição e validade da relação jurídica processual, sem o que esta não 

se consubstancia, cuja a prova deverá instruir a inicial. Dicção dos arts. 

319, 320 e 321 do CPC. A falta deste pressuposto é causa de extinção do 

processo, a teor do art. 485, inciso IV, do CPC, sendo que “será 

cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu 

advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso 

em 15 (quinze) dias”, a teor do art. 290, equivalendo ao indeferimento da 

inicial, conforme dispõem os arts. 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do 

mesmo Diploma Instrumental. Destarte, DETERMINO a emenda da inicial, no 

prazo de 15 dias, devendo a parte autora comprovar o recolhimento das 

custas e despesas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição e 

consequente julgamento do feito sem resolução de mérito. Observância 

dos arts. 290, 291, 292, 319, 320, e a teor dos arts. 321, 330, inciso IV e 

485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sob pena de 

cancelamento no distribuidor do presente feito. Intime-se. Cumpra-se Sinop 

- MT, 13 de março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002333-79.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PRICILA MARIA DE BRITO PINTO (REQUERENTE)

MARCIO ESTENIO LUZ PINTO (REQUERENTE)

MOISES GUIMARAES PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GABRIELA DA SILVA OAB - MT24610/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002333-79.2020.8.11.0015. REQUERENTE: MARCIO 

ESTENIO LUZ PINTO, PRICILA MARIA DE BRITO PINTO, MOISES 

GUIMARAES PINTO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos em 

correição. Sem delongas, verifico que a exordial não foi devidamente 

instruída. O que torna impossível as verificações necessárias que devem 

ser feitas por este juízo. Ausente o regular preparo da causa, que é 

pressuposto de constituição e validade da relação jurídica processual, 

sem o que esta não se consubstancia, cuja a prova deverá instruir a 

inicial. Dicção dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. A falta deste pressuposto 

é causa de extinção do processo, a teor do art. 485, inciso IV, do CPC, 

sendo que “será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na 

pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e 

despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”, a teor do art. 290, 

equivalendo ao indeferimento da inicial, conforme dispõem os arts. 330, 

inciso IV, e 485, inciso I, todos do mesmo Diploma Instrumental. Destarte, 

DETERMINO a emenda da inicial, no prazo de 15 dias, devendo a parte 

autora comprovar o recolhimento das custas e despesas judiciais, sob 

pena de cancelamento da distribuição e consequente julgamento do feito 

sem resolução de mérito. Observância dos arts. 290, 291, 292, 319, 320, e 

a teor dos arts. 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, ambos do Código de 

Processo Civil, sob pena de cancelamento no distribuidor do presente 

feito. Intime-se. Cumpra-se Sinop - MT, 13 de março de 2020. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011081-37.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO PASTO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Charles Baccan Júnior OAB - MT196702-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORSINEI SOBREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

INTIME-SE O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO SR. 

OFICIAL DE JUSTIÇA ID 28933042.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013751-48.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADEGUIMAR SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVINO APARECIDO FILHO OAB - PR10147 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR ANDRE DIESEL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

1ª VARA CÍVEL DE SINOP Endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 Dados do 

Processo: Nº PJE: 1013751-48.2019.8.11.0015; Valor da causa: R$ 

2.926,08; Tipo: Cível.; CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) Parte Autora: 

ADEGUIMAR SOUZA LIMA Parte Ré: JUNIOR ANDRE DIESEL CERTIDÃO 

Certifico, para os efeitos de direitos e, nos termos do § 4º do Art. 203 do 

Código de Processo Civil/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC, foi 

remetido para publicação via DJE, este expediente, com a finalidade 

proceder a INTIMAÇÃO do(a/s) Advogado(a/s) que patrocina(m) o(a,s) 

PARTE(S) AUTORA para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar(em) 

sobre a Certidão do(a) Oficial de Justiça de ID nº 27424358 . Sinop/MT, 16 

de março de 2020. (Assinado Digitalmente) LIVIA FURQUIM RODRIGUES 

QUEIROZ DE SOUZA Gestora de Secretaria SEDE DA 1ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138.

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1001481-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DECIO JOAO POZZOBON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RENATO DE FARIA MONTEIRO OAB - SP130163 (ADVOGADO(A))

JOSE HENRIQUE DONISETE GARCIA DE CAMPOS OAB - SP155640 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMEM-SE AS PARTES ACERCA DO RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA 

INSTÂNCIA, REQUERENDO O QUE FOR DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003000-02.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

OTICAS SELF CARE EIRELI - ME (EXECUTADO)

IZAEL BARRETO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, procedo à intimação do advogado da 

parte autora para no prazo de 05 ( cinco) dias, manifestar acerca da 

devolução das correspondências de ID 30369407 e 30370202, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009193-33.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO OESTE TRANSPORTES E COMERCIO DE CALCARIO LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVI BATISTA DE MACEDO OAB - MG82321 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORCA REAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - ME 

(REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

1ª VARA CÍVEL DE SINOP Endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 Dados do 

Processo: Nº PJE: 1009193-33.2019.8.11.0015; Valor da causa: R$ 

45.802,76; Tipo: Cível. Parte Autora: CENTRO OESTE TRANSPORTES E 

COMERCIO DE CALCARIO LTDA - ME Parte Ré: FORCA REAL 

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - ME 

IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS CERTIFICO, para os efeitos de direito, e 

diante da manifestação de ID nº 29944340, nos termos do § 4º do Art. 203 

do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC, foi remetido para 

publicação via DJE, este expediente com a finalidade de proceder a 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) 

de Justiça, para o cumprimento do mandado de citação e Intimação, nos 

termos da Portaria CGJ n. 142 de 08 de Novembro de 2019, 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. Sinop/MT, 2 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Lívia Furquim Rodrigues Queiroz de Souza Gestora de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 255605 Nr: 1206-65.2016.811.0015

 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: GIOVANI FEDERIZZI FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS GUSTAVO BRAGA PRESOTTO, 

ROBERTA LOPES ROSSANI PRESSOTO, DANIEL BATISTA DE AGUIAR, 

SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR, LEOZENIR SEVERO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:MT 15.687-A, FABRÍCIO COIMBRA CHESCO - OAB:32.224-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLY HOEGER - 

OAB:12668/MT, FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - OAB:3047/MT, 

FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967, JOSE ANTONIO BIAZÃO 

BASSO - OAB:21.707-MT, VALDESON PEREIRA DA SILVA - 

OAB:15846/O

 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 das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 203066 Nr: 5418-03.2014.811.0015

 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: ALBERTO BRIOSCHI, APARECIDO BRIOSCHI, ANSELMO 

BRIOSCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON BRIOSCHI, NEUZA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIRANE BORTOLANZA GAIÃO - 

OAB:MT/13.753, LUIS CARLOS B. TEIXEIRA - OAB:14.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 Intimem-se as partes para, no prazo legal, manifestarem acerca da 

proposta de honorários periciais acostada às fls. 243/245.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002621-27.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALFREDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002621-27.2020.8.11.0015. REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: ALFREDO DOS SANTOS Vistos em correição. Ação de 

Busca e Apreensão de rito especial pelo Decreto-Lei n.° 911/1969, com as 

alterações processadas pela Lei n.° 10.931/2004, de um veículo, MARCA: 

FIAT, MODELO: STRADA ADVENTURE 1.8, CHASSI: 

9BD27844DA7196090, PLACA: NPP3369, ANO: 2009, e RENAVAM: 

00168194180, melhor descrito nos autos, com pleito liminar, em virtude de 

inadimplemento de um financiamento no valor de R$ 23.400,00, para ser 

restituído por meio de 48 prestações mensais, mediante cédula de crédito 

bancário n° 336594313, garantido por alienação fiduciária, nos termos da 

cópia inclusa do instrumento contratual, incorrendo em mora conforme 

documentação apresentada. Requereu a parte autora, a concessão de 

ordem de arrombamento, além dos benecifios do art. 212 e parágrafos do 

CPC. É a breve síntese. Decido. O bem está suficientemente descrito no 

contrato, sendo que este instrumento, por sua vez, sugere o processo, foi 

registrado na repartição de trânsito com atribuição para o controle dessa 

espécie de veículo, na forma dos arts. 1.361 a 1.368 do Código Civil. A 

mora da parte demandada encontra-se evidenciada por meio de carta com 

AR, entregue no endereço informado, exatamente aquele anotado no 
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contrato. Regular a notificação da mora. Nestas circunstâncias, atendidos 

os requisitos legais, com a parte requerida inadimplente e em mora; e o 

bem, suficientemente descrito no contrato, cujo instrumento foi 

devidamente registrado no DETRAN, a confirmar que efetivamente 

encontra-se alienado fiduciariamente. Assim, nos termos do Decreto-Lei 

n.° 911/1969 e do Código Civil, a busca e apreensão deve ser deferida. 

Contudo, a autorização do uso de medida extrema, como a ordem de 

arrombamento, requer a existência de elementos fáticos consistentes que 

se relacionam diretamente com o objeto da ação, somente factível quando 

forem detectadas resistência desmedida, violência ou ameaça a afetarem 

diretamente o respeito e o cumprimento da ordem judicial, por enquanto 

não observados. No mais, por se tratar de imposição legal (CPC, art. 212, 

§ 2°), as intimações, assim como as citações e penhoras, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do 

horário regular estabelecido de funcionamento do serviço judiciário, desde 

que observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

Portanto, se for o caso e houver motivo comprovado, a diligência de busca 

e apreensão poderá ser agilizada fora do regular horário de expediente, o 

que desde logo deve ser deferido. Isto posto, hei por bem deferir o 

seguinte: a) a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente e 

descrito nos autos; b) e os benefícios do art. 212 e parágrafos, do CPC; e 

indeferir o pedido de ordem de arrombamento. Expeça-se mandado de 

busca a apreensão do veículo, o qual deverá ser mantido na Comarca até 

ulterior deliberação deste juízo, depositando-o com a parte requerente, 

podendo ser na pessoa de quem indicar, como depositário judicial. Nos 

termos do art. 3° e §§ do Decreto-Lei n.º 911, de 1.° de outubro de 1969, 

executada a medida liminar, cite-se a parte requerida, na forma eleita, 

para, caso queira, oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias; e, 

se lhe aprouver, pagar a dívida pendente integralmente, em cinco (05) 

dias, hipótese na qual o bem lhe será restituído pela parte autora livre do 

ônus. Procedam-se as intimações de praxe diretamente a quem está 

indicado explicitamente no corpo da inicial. Anote-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 13 de março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002820-49.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

KATIA MARQUES FERREIRA OAB - DF30744 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLEXDECK DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (REQUERIDO)

RENAUD IMHOF ADORNO (REQUERIDO)

ANDREA REBELLATTO ADORNO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002820-49.2020.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO DO 

BRASIL SA REQUERIDO: FLEXDECK DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO 

LTDA - EPP, RENAUD IMHOF ADORNO, ANDREA REBELLATTO ADORNO 

Vistos em correição. Cumpra-se a deprecata, servindo-se de sua cópia 

como mandado. Após, à origem, com as anotações e baixas devidas, 

consignando nossos cumprimentos. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 

13 de março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001584-62.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALTIELE NUNES FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001584-62.2020.8.11.0015. REQUERENTE: OMNI 

FINANCEIRA S/A REQUERIDO: ALTIELE NUNES FERREIRA Vistos em 

correição. Petição de Id. 29387157, postulando pela desistência do feito, 

com fulcro no art. 485, inciso VIII, do CPC. Vale ressaltar que não há que 

se falar em sentença de desistência, visto que os autos não pertencem a 

este juízo, sendo que adveio com o único fim de efetivar a busca e 

apreensão do bem objeto da ação. Desta forma, ante a desistência da 

ação, e consequente perda do objeto do requerimento de busca e 

apreensão, restituam-se os autos à origem, com as anotações e baixas 

devidas, consignando nossos cumprimentos. Intimem-se. Cumpra-se Sinop 

- MT, 13 de março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011725-48.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINS & MARTINS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DIAS FERREIRA OAB - MT0009073A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DEFANT FILHO EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar e requerer o que entender 

de direito quanto a certidão ID 26253992.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001234-74.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. V. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSILENE MORAES OAB - BA53686-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1001234-74.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: A. S. V. POLO PASSIVO:ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: UNIMED 

NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 

Certifico que, em cumprimento a determinação id.29344018, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 1º de dezembro de 2020 

as 08 horas, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – 

CGJ. Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3o do CPC. Sinop, 9 de março de 2020 Luzimeiry 

Tomaz Nazário - Gestora Judiciária - mat. 7199

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014168-98.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1014168-98.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): JONATHAN 

ALVES DOS SANTOS POLO PASSIVO:REU: BANCO ITAUCARD S/A 

Certifico que, em cumprimento a determinação id. 27125699, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 26 de janeiro de 2021 as 

08 horas, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – 

CGJ. Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3o do CPC. Sinop, 9 de março de 2020 Luzimeiry 

Tomaz Nazário - Gestora Judiciária - Mat. 7199

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002651-62.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MACHADO OAB - MT0013065A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

HERALDO PEREIRA DE MENEZES (REQUERIDO)

C.C.I.O.-COMPANHIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE OBRAS 

LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1002651-62.2020.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Cumpra-se, conforme o deprecado, servindo a 

carta precatória como mandado. 2. Após, observadas as formalidades 

legais, devolva-se com as nossas homenagens. 3. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 16 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012321-61.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA PERFILADOS DE ACO LTDA "Em Recuperação Judicial" 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNILSON ESTAVARENGO (EXECUTADO)

EDNILSON ESTAVARENGO - FERRAGENS - ME (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº1012321-61.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:EXEQUENTE: 

VITORIA PERFILADOS DE ACO LTDA "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL" 

POLO PASSIVO:EXECUTADO: EDNILSON ESTAVARENGO - FERRAGENS - 

ME, EDNILSON ESTAVARENGO 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. 29733358. Prazo: Quinze dias. Sinop-MT, 16 de março de 2020 

LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012349-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VOLMAR LODI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILO TENORIO BRAGA OAB - MT0014070A (ADVOGADO(A))

PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES OAB - MT23126-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº1012349-97.2017.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): 

VOLMAR LODI POLO PASSIVO:REU: DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE 

VEICULOS E PECAS LTDA CERTIDÃO Certifico que o recurso de apelação 

id. 29862836 é tempestivo e veio acompanhado do preparo. 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 apresentar 

contrarrazões no prazo de quinze dias. Sinop-MT, 16 de março de 2020 

LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012459-28.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR DAMETZ MEBIUS (EXECUTADO)

MEBIUS & MEBIUS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº1012459-28.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:EXEQUENTE: 

BANCO DO BRASIL SA POLO PASSIVO:EXECUTADO: MEBIUS & MEBIUS 

LTDA - ME, ADEMIR DAMETZ MEBIUS 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. 28746488. Prazo: Quinze dias. 

Sinop-MT, 16 de março de 2020 LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012516-17.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON LUIS BELLINCANTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BARBARA PESSOA RAMOS OAB - SP296996 (ADVOGADO(A))

RICARDO POMERANC MATSUMOTO OAB - SP174042 (ADVOGADO(A))

JOEL LUIS THOMAZ BASTOS OAB - SP122443 (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº1012516-17.2017.8.11.0015 POLO ATIVO:EXEQUENTE: 

BANCO DO BRASIL SA POLO PASSIVO:EXECUTADO: MILTON LUIS 

BELLINCANTA 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 petição id. 

29690888. Prazo: Quinze dias. Sinop-MT, 16 de março de 2020 LUZIMEIRY 

TOMAZ NAZARIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012689-70.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA REIS DOS SANTOS SEMENZI OAB - MG147850 

(ADVOGADO(A))

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANE KONZELMANN (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº1012689-70.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:EXEQUENTE: 

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA POLO 

PASSIVO:EXECUTADO: ROSANE KONZELMANN 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. 30070368. Prazo: Quinze dias. 

Sinop-MT, 16 de março de 2020 LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012749-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT7568-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CACIANI FATIMA GAIER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISELI VIEIRA DORNELLES DIAS OAB - MT19757/O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº1012749-14.2017.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): 

BANCO DA AMAZONIA SA POLO PASSIVO:REU: CACIANI FATIMA GAIER 

CERTIDÃO Certifico os embargos monitórios id.22055728 são tempestivos 

e, conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) a 

manifestar-se no prazo de quinze dias. Sinop-MT, 16 de março de 2020 

LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013875-31.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAIANA VEZENTIN (REQUERIDO)
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Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para manifestar-se quanto ao teor da certidão negativa do oficial de 

justiça, (ID.27321914). Prazo: 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014143-85.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

INCOFAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FARELADOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO SILLES DIAS OAB - SP171939 (ADVOGADO(A))

ARLEY GOMES GONCALVES OAB - MT12192/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BURITIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

RUDMAR DREHMER (REQUERIDO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para manifestar-se quanto ao teor da certidão negativa do oficial de 

justiça, (ID.28606575). Prazo: 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012857-72.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA DA SILVA ASSUNCAO CADIDE OAB - MT16973/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº1012857-72.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:EXEQUENTE: 

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP POLO 

PASSIVO:EXECUTADO: JOSE CARLOS RODRIGUES 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. 28708605. Prazo: Quinze dias. 

Sinop-MT, 16 de março de 2020 LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013404-83.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERLO DO BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE 

PRODUTOS QUIMICOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON RAMOS BRANDAO OAB - PR27617 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D J ALVES COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME (REU)

 

PROCESSO Nº1013404-83.2017.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): 

ROBERLO DO BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE 

PRODUTOS QUIMICOS LTDA POLO PASSIVO:REU: D J ALVES COMERCIO 

DE OXIGENIO LTDA - ME 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. 

24492518. Prazo: Quinze dias. Sinop-MT, 16 de março de 2020 LUZIMEIRY 

TOMAZ NAZARIO Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 231939 Nr: 6820-85.2015.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Indefiro o pedido de fl. 56, uma vez que tais diligências já foram 

realizadas, consoante fls. 30/32.

2. Certifique a Sra. Gestora se as tentativas de citação foram realizadas 

em todos os endereços obtidos juntos aos convênios (fls. 30/32).

2.1. Caso negativo, intime-se a parte autora, por meio de seus advogados, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie o necessário para a 

citação da parte requerida e cumprimento da liminar, sob pena de extinção 

do feito, sem resolução de mérito.

2.2. Caso positivo, intime-se a parte exequente, por meio de seus 

advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos 

autos, manifestando interesse na conversão da ação de busca e 

apreensão em ação de execução, conforme dispõe o artigo 4º do 

Decreto-Lei nº 911/69, devendo apresentar a expressa estimação 

pecuniária do valor do bem (planilha do débito atualizada) para o 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção do feito, sem resolução de 

mérito.

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 235761 Nr: 9256-17.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANETE MARIA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA FLAVIA REIS BEDENDO - 

OAB:157.698 OAB/MG, EDEMILSON KOJI MOTODA - OAB:231747/SP, 

FRANCISCO DUQUE DABUS - OAB:248505/SP, MARIANA GODINHO 

ARAÚJO - OAB:50.916 OAB/BA, PATRICIA DE FARIA PACHECO - 

OAB:179.988 OAB/RJ, RODRIGO SANCHES DE PAIVA - OAB:220.343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Defiro os pedido de fl. 91 e, por conseguinte, determino a realização de 

buscas junto aos bancos de dados disposição deste Juízo, visando a 

localização do atual endereço da executada Janete Maria de Souza e, 

para tanto, procedo a juntada aos autos dos extratos emitidos pelos 

convênios.

2. Localizado endereço diferente dos já diligenciados, determino a citação 

da executada, nos moldes da decisão de fls. 84/84-verso.

 2.1. Consigno, por oportuno, que a citação deverá ser realizada, 

exclusivamente, por oficial de justiça, conforme disposto no art. 829, § 1º, 

e art. 830, ambos do Código de Processo Civil.

3. Restando infrutífera as diligências do item “2”, intime-se a parte 

exequente, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os requerimentos que 

entender cabíveis, sob pena de extinção do feito, sem resolução de 

mérito.

4. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 252847 Nr: 19746-98.2015.811.0015

 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): WALDEANIO LOPES LIMA -ME, WALDEANIO 

LOPES LIMA

 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. Tendo em vista que foram encontrados valores em conta(s) bancária(s) 

pertencente(s) aos executados, procedo ao bloqueio e, para tanto, junto 

aos autos o extrato de protocolamento emitido pelo Sistema Bacenjud.

1.1. Por conseguinte, determino que a Sra. Gestora Judiciária providencie 

o necessário para a vinculação do montante ao presente feito.

2. Em seguida, com fundamento no art. 854, §§ 2º e 3º, do Código de 

Processo Civil, intimem-se os executados, por edital, com prazo de 20 

(vinte) dias, para, querendo, apresentar impugnação, em 05 (cinco) dias, 

sob pena de preclusão.
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2.1. Decorrido o prazo sem manifestação, fica desde já nomeado(a) como 

curador(a) especial (art. 72, II, do CPC), o(a) Defensor(a) Público com 

atuação na 2ª Vara Cível desta Comarca, que deverá obter vista dos 

autos para se manifestar, no prazo legal.

2.2. Caso seja apresentada impugnação à penhora “online” no prazo legal, 

o que deverá ser certificado, intime-se a exequente para que se 

manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.

3. No mais, conforme consta dos autos, a parte exequente não tem 

conseguido satisfazer o seu direito pelos tradicionais meios executórios, 

portanto, a medida de inclusão no rol de devedores é o meio coercitivo 

mais eficaz para que o devedor cumpra a obrigação.

3.1. Destarte, com fulcro no art. 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 Waldeanio Lopes Lima ME (CNPJ n. 

20.343.696/0001-66) e Waldeanio Lopes Lima (CPF n. 019.253.023-26) no 

rol dos maus pagadores, devendo informar a este Juízo, no prazo de 05 

(cinco) dias, a inclusão aqui determinada.

 4. Cumpridas as determinações acima, voltem-me conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 266826 Nr: 7593-96.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR VIEIRA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEREU COAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO GRASSI 

REALI - OAB:MT-8838B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.1. Compulsando os autos, verifico que, 

devidamente citado (fl. 29), o executado não efetuou o pagamento do 

débito, tampouco ofereceu bens à penhora no prazo concedido, conforme 

se infere da certidão de fl. 30. 2. Destarte, defiro os pedidos formulados 

na petição de fl. 32 e, por conseguinte, com fundamento no art. 845, § 1º, 

do Código de Processo Civil, determino a lavratura do termo de penhora do 

imóvel descrito na matrícula n. 1.504, registrada junto ao Cartório de 

Registro de Imóveis de Sinop/MT, de propriedade do executado Nereu 

Coan (fls. 33/34), observando-se os requisitos constantes no art. 838 do 

Código de Processo Civil.2.1. Nomeio o executado Nereu Coan fiel 

depositário do imóvel penhorado (art. 840, § 2º, Código de Processo 

Civil).2.2. Com fundamento no art. 844 do Código de Processo Civil, 

intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

providencie a averbação da penhora junto ao Cartório de Registro de 

Imóveis competente, sob pena de desconstituição da penhora.3. 

Cumpridas as determinações acima, intime-se o executado acerca da 

penhora, por carta com aviso de recebimento, para, querendo, se 

manifeste nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão, na forma do art. 841, “caput” e §§ 2º e 4ª, c/c art. 274, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.3.1. Intime-se, ainda, 

Maria Eugênia Morinelli Coan, cônjuge do executado, por carta com aviso 

de recebimento, para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste acerca da penhora, sob pena de preclusão (art. 842, CPC).3.2. 

Deverá a Sra. Gestora Judiciária certificar o decurso do prazo do item “3” 

e “3.1.”, com ou sem manifestação.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 272927 Nr: 11609-93.2016.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAVALCA CONSTRUÇÕES E MINERAÇÃO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECONTEINER (C L GROCHEVIZ EIRELI – ME)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL AUGUSTO SOUZA 

MELLO - OAB:21393/O, WILLIAN KHALIL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Defiro os pedidos formulados na petição de fl. 49 e, por conseguinte, 

determino a realização de buscas junto aos bancos de dados a disposição 

deste Juízo, visando a localização do atual endereço da ré C L Grocheviz 

Eireli ME e, para tanto, procedo a juntada aos autos dos extratos emitidos 

pelos convênios.

2. Localizado endereço diferente dos já diligenciados, determino a citação 

da parte requerida, nos moldes da decisão de fl. 42.

 3. Restando infrutífera as diligências do item “2”, intime-se a parte autora, 

por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste nos autos, formulando os requerimentos que entender cabíveis, 

sob pena de extinção do feito, sem resolução de mérito.

4. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 362605 Nr: 11874-90.2019.811.0015

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFONSO PIANOWSKI, MADEIRAS PIANOSKI LTDA. - 

EPP

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSÂNGELA DA ROSA 

CORREA - OAB:16.308-A/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Recebo os embargos para discussão, sem efeito suspensivo, na forma 

do art. 919 do Código de Processo Civil, uma vez que não há pedido nesse 

sentido.

2. Comungando do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ - 

AREsp: 870596 AM 2016/0028667-5, Relator: Ministro Marco Buzzi, 

publicação: 28/05/2018), bem como considerando que a parte exequente 

possui advogado constituído nos autos em apenso, a fim de evitar futura 

alegação de nulidade, com fulcro no art. 76, “caput”, do Código de 

Processo Civil, suspendo o presente feito e, por conseguinte, determino a 

intimação da parte embargada, pessoalmente e por DJ-e, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, regularize sua representação processual, sob 

pena de revelia (art. 76, § 1º, inciso II, CPC).

3. Cumprida a determinação acima, intime-se a parte embargada para, 

querendo, apresentar impugnação aos embargos, no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 920, inciso I, CPC).

4. Após, voltem-me conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 66124 Nr: 5773-28.2005.811.0015

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T. S. I. INFORMÁTICA ELETRONICA LTDA., 

LUCIANO ANDRE RUCKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Tendo em vista que foram encontrados valores em conta(s) bancária(s) 

pertencente(s) ao executado, procedo ao bloqueio e, para tanto, junto aos 

autos o extrato de protocolamento emitido pelo Sistema Bacenjud.

1.1. Por conseguinte, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda o 

necessário para a vinculação do montante ao presente feito.

2. Em seguida, com fundamento no art. 854, §§ 2º e 3º, do Código de 

Processo Civil, intime-se o executado, por carta com aviso de 

recebimento, para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de preclusão.

3. Decorrido o prazo acima, certifique a Sra. Gestora Judiciária se houve 

ou não apresentação de impugnação.

4. Na sequência, intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste nos autos, oportunidade em que deverá juntar 

aos autos cálculo atualizado do débito exequendo, sob pena de 

arquivamento.

5. Cumpridas as determinações acima, voltem-me conclusos.

6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 75558 Nr: 3955-07.2006.811.0015

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

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CEREAISNET CORRETORA AGRÍCOLA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOY ANTONIO SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11.063-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROMERIO CARLOS 

SOBRINHO - OAB:6129/B

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando que decorreu prazo superior ao requerido na petição de 

fl. 143, determino a intimação da parte exequente, por meio de seus 

advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos 

autos, formulando os requerimentos que entender cabíveis, sob pena de 

extinção do feito, sem resolução de mérito.

2. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 82155 Nr: 10453-22.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAISÃO FLORESTAL AGRÍCOLA E EXTRATOR DE 

MADEIRAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIDRAUNORTE - ZENI E CALEGARI ZENI LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS ALEXANDRE DE MELO E 

RODRIGUES - OAB:8027-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Devidamente intimada (fl. 114), a parte executada não se manifestou, 

razão pela qual resta preclusa qualquer discussão quanto ao cumprimento 

de sentença e as penhoras realizadas nos autos.

2. Com fundamento no art. 854, § 5º, do Código de Processo Civil, 

converto a indisponibilidade em penhora e, por conseguinte, determino a 

expedição de alvará para o levantamento dos valores penhorados, a 

serem depositados em favor da parte exequente.

2.1. Intime-se a parte exequente, por meio de seus advogados, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, informe conta bancária para transferência dos 

valores.

2.2. Proceda a Sra. Gestora Judiciária o necessário para vinculação do 

montante ao presente feito.

 3. Cumpridas as determinações acima, intime-se a parte exequente, por 

meio de seus advogados, manifeste nos autos, formulando os 

requerimentos que entender cabíveis, oportunidade em que deverá juntar 

cálculo atualizado do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de arquivamento.

4. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 87671 Nr: 5091-05.2007.811.0015

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOY ANTONIO SCHAFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREAISNET CORRETORA AGRÍCOLA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERREIRA GARCIA 

DRUSINA - OAB:7142-B, MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - 

OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT, RAIMUNDO NETO SILVA - OAB:8831/MT, RICARDO 

LUIZ HUCK - OAB:5651/MT, ULISSES DUARTE JÚNIOR - 

OAB:MT/7.459-A, VANDERLEI NEZZI - OAB:8452/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Defiro o pedido formulado na petição de fl. 243 e, por conseguinte, 

determino a intimação pessoal da Agrenco do Brasil S/A, no endereço 

indicado à fl. 216, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos 

cópia da documentação de custeio de lavoura em nome do embargante, 

bem como a perícia realizada na Fazenda Água Limpa, durante a safra de 

2005/2006, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) e de 

responsabilização civil e penal.

2. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, intimem-se as 

partes, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifeste nos autos, sob pena de preclusão.

3. Após, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 90870 Nr: 8195-05.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. No presente caso, necessário se faz observar o constante no § 3º, do 

art. 513, do Código de Processo Civil, ao dispor que “na hipótese do § 2o, 

incisos II e III, considera-se realizada a intimação quando o devedor houver 

mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o 

disposto no parágrafo único do art. 274”, razão pela qual dou por intimado 

o executado acerca do cumprimento de sentença.

2. Certifique a Sra. Gestora o decurso do prazo para pagamento 

concedido à parte executada, intimada às fls. 125 e 131.

3. Após, intime-se a parte exequente, por meio de seus advogados, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos demonstrativo de débito 

discriminado e atualizado, em conformidade com o art. 524 do Código de 

Processo Civil, acrescido de eventuais custas processuais, bem como de 

multa de 10% (dez por cento) sobre o débito e, ainda, de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o débito, bem como indique 

bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento.

4. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 84389 Nr: 1828-62.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERITON JOÃO KOSOUSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CODOPEL COMERCIAL DOBRI DE PETRÓLEO 

LTDA. (AUTO POSTO CODOPEL), VALDEMIR JOSÉ DOBRI, CARLOTE 

PREDIGER DOBRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELLA DE SOUZA 

MACHIAVELLI - OAB:OAB-MT 19.727-O, WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

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

OAB:5476, ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAÚJO DA SILVA - 

OAB:8.341

 Vistos em correição permanente.

1. Preliminarmente, certifique a Sra. Gestora se as tentativas de citação 

dos sócios foram realizadas em todos os endereços obtidos juntos aos 

convênios (fls. 423/429 e 449/452).

1.1. Caso negativo, intime-se a parte exequente, por meio de seus 

advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie o 

necessário para a citação dos sócios da parte executada, para 

manifestar-se e requerer as provas que entender cabíveis, em 

conformidade com o art. 135, do Código de Processo Civil, nos moldes da 

decisão de fl. 408.

1.2. Caso positivo, voltem-me os autos imediatamente conclusos para 

análise do pedido de citação por edital, formulado às fls. 475/483.

 2. Expeça-se a competente certidão de admissão judicial da execução, 

nos moldes do art. 828 do Código de Processo Civil, desde que 

devidamente recolhidas as respectivas custas.

2.1. Deverá a parte exequente comprovar nos autos, em 10 (dez) dias, as 

averbações efetivadas, sob pena de cancelamento (art. 828, §§ 1º e 3º, 

CPC).

3. Indefiro o pedido de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis, uma vez 

que se justifica a intervenção judicial somente naqueles casos em houver 

negativa do órgão solicitado em fornecer as informações (art. 17, Lei n. 

6.015/73), devidamente comprovado nos autos.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 118671 Nr: 10984-06.2009.811.0015

 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: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMO H. MISSIO & CIA LTDA - ME, PRIMO 

HILÁRIO MISSIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Certifique a Sra. Gestora se as tentativas de citação da parte requerida 

foram realizadas em todos os endereços obtidos juntos aos convênios 

(fls. 212/217).

2. Caso negativo, intime-se a parte autora, por meio de seus advogados, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie o necessário para a 

citação da parte ré, sob pena de extinção do feito, sem resolução de 

mérito.

3. Caso positivo, considerando que restaram infrutíferas as tentativas de 

localização da parte requerida, com fundamento no art. 256, § 3º, do 

Código de Processo Civil, defiro o pedido de fls. 289/289-verso e, por 

conseguinte, determino a citação dos réus Primo H Missio e Cia Ltda. e 

Primo Hilário Missio por edital, na forma estabelecida no art. 701 e 

seguintes do CPC, para que, pague o débito, acrescido de honorários 

advocatícios de 5% sobre o valor da causa, ou apresente embargos, 

previstos no art. 702 do CPC, sob pena de constituir-se de pleno direito o 

título executivo judicial, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma 

estabelecida pelo inciso IV, do artigo 231 do CPC.

3.1. No edital deverá constar que, caso haja cumprimento da obrigação, a 

parte ré ficará isenta do pagamento de custas processuais (artigo 701, § 

1º, CPC), bem como a advertência de que será nomeado curador especial 

em caso de revelia (art. 257, inciso IV, CPC).

3.2. Decorrido o prazo para pagamento e não havendo oferecimento de 

embargos monitórios, fica desde já nomeado(a) como curador(a) especial 

(art. 72, II, do CPC), o(a) Defensor(a) Público com atuação na 2ª Vara Cível 

desta Comarca, que deverá obter vista dos autos para se manifestar, no 

prazo legal.

3.3. Caso sejam apresentados embargos no prazo legal, o que deverá ser 

certificado, intime-se a autora para que se manifeste, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 702, § 5º, do Código Processual Civil, sob 

pena de preclusão.

4. Ao final, voltem-me conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 123173 Nr: 2347-32.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO FERNANDES CAVARZAN

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967

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

OAB:13241-A/MT, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:13242-A/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando que o exequente comprovou a habilitação de seu crédito 

junto aos autos da recuperação judicial da executada e que o montante 

será pago na forma e termo contido no plano de recuperação, sem 

prejuízo de posterior desarquivamento e prosseguimento da ação, 

determino o arquivamento dos autos, observadas as formalidades legais.

2. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 159426 Nr: 6722-42.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANO ZANETTE, ACELITO ZANETTE, 

DARCI DE ALMEIDA ZANETTE

 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:

 Vistos etc.

1. Considerando que decorreu o prazo requerido na petição de fl. 145, 

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.

2. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 161392 Nr: 8962-04.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUILERA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PTRB AUTOMOTIVA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA ROSAN DIAS 

FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - OAB:8233/O, DIEGO GOMES DA SILVA 

LESSI - OAB:OAB/MT 15.159, GILMAR GONÇALVES ROSA - 

OAB:OAB/MT 18.662, JORGE AURÉLIO ZAMAR TAQUES - 

OAB:4700/MT, MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - OAB:6366/MT, 

PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - OAB:4659-MT, PEDRO JORGE 

ZAMAR TAQUES - OAB:OAB/MT 17.467, RODRIGO LEITE DA COSTA - 

OAB:20362/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Certifique a Sra. Gestora se as tentativas de citação foram realizadas 

em todos os endereços obtidos juntos aos convênios (fls. 84/92).

2.1. Caso negativo, intime-se a parte exequente, por meio de seus 

advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie o 

necessário para a citação da parte executada, sob pena de extinção do 

feito, sem resolução de mérito.

2.2. Caso positivo, prossiga-se no cumprimento da decisão de fl. 84, no 

tocante a citação por edital da parte executada.

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 162297 Nr: 10040-33.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WIDAL & MARCHIORETTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTANISLAU LUIZ CHAPLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FREITAS FERNANDES 

- OAB:19171 MS, HELDER GUIMARÃES MARIANO - OAB:18941, 

LETICIA BORGES POSSAMAI - OAB:22646/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Defiro os pedidos de fls. 169/191.

2. Destarte, intime-se a parte executada, por carta com aviso de 

recebimento, para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de preclusão (art. 854, §§ 2º e 3º c/c art. 274, 

parágrafo único, CPC).

3. Remeta-se a carta de intimação para o endereço indicado à fl. 170.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 130837 Nr: 10053-66.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEALMIR SALVADORI, ALMIR SALVADORI, 

LUCIENE CILIÃO SALVADORI, DELCIMARA DALEFFE SALVADORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 14.690, LOUISE RAINER PEREIRA 
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GIONÉDIS - OAB:MT - 16.691/A, WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - 

OAB:3.928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILCENO CALEFFI - 

OAB:19010/MT, GUSTAVO BARION DE PAULA - OAB:26166-A, LILIANE 

ANDREA DO AMARAL DE PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION 

DE PAULA - OAB:11063-B/MT, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 

OAB:15884/MT

 Vistos etc.

1. Indefiro o pedido de fl. 296, uma vez que o ato de averbação da 

penhora junto ao Cartório de Registro de Imóveis far-se-á mediante 

recolhimento de emolumentos, ônus que compete à parte interessada, 

conforme disposto no art. 1.381, “caput” e § 1º, da CNGC-E/MT.

2. Prossiga-se no cumprimento da decisão de fl. 289, itens “3” e seguintes.

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 150303 Nr: 11427-20.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TÂNIA LECI SENGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABÍOLA BONIFÁCIO VOLKWEIS DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA MOREIRA DA 

SILVA MASIERO - OAB:23.400, FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967, JOSE ANTONIO BIAZÃO BASSO - OAB:21.707-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAN COSER - OAB:MT/5915-B

 2. Indefiro o pedido de suspensão da carteira nacional de habilitação e 

cancelamento de cartão de crédito da executada, formulado às fls. 

220/223, uma vez que tal medida configura imposição de pena restritiva de 

direito e não se mostra o meio adequado ao fim almejado do processo 

executivo, qual seja, a satisfação do débito exequendo, bem como ante a 

ausência de previsão legal em nosso ordenamento jurídico. (...) 3. 

Reitere-se o ofício de fl. 209.4. Certifique a Sra. Gestora o cumprimento da 

ordem de penhora no rosto dos autos sob n. 7245-88.2010.811.0015 

(Código n. 128030), conforme determinado na decisão de fls. 

203/203-verso.5. Cumpridas as determinações acima, voltem-me 

conclusos, oportunidade em que será analisada a petição de fls. 

214/215.6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 163498 Nr: 11408-77.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATIVA MULTI EMPREENDIMENTOS LTDA, 

MILTON HEITOR DOS SANTOS, LUCIMARA CASAGRANDE BRUNETTO, 

ADEMIR ANTONIO BRUNETTO, LORENI BATISTELLA DOS SANTOS

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

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. A fim de se evitar futura alegação de nulidade, certifique a Sra. Gestora 

se as tentativas de citação dos executados Ativa Multi Empreendimentos 

Ltda., Milton Heitor dos Santos, Loreni Battistella dos Santos e Ademir 

Antonio Brunetto foram realizadas em todos os endereços obtidos juntos 

aos convênios (fls. 113/148).

1.1. Consigno, por oportuno, que a executada Lucimara Casagrande 

Brunetto foi devidamente citada da ação, conforme se infere à fl. 214.

2. Caso negativo, intime-se a parte exequente, por meio de seus 

advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie o 

necessário para a citação dos executados, sob pena de extinção do feito, 

sem resolução de mérito.

3. Caso positivo, considerando que restaram infrutíferas as tentativas de 

localização da parte executada, com fundamento no art. 256, § 3º, do 

Código de Processo Civil, prossiga-se no cumprimento da decisão de fl. 

112 no tocante a citação por edital dos executados Ativa Multi 

Empreendimentos Ltda., Milton Heitor dos Santos, Loreni Battistella dos 

Santos e Ademir Antonio Brunetto.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 170160 Nr: 5192-66.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME VICENTINI

 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:

 Vistos em correição permanente.

1. A fim de viabilizar o pedido formulado na petição de fls. 254/255, 

determino a intimação da parte exequente, por meio de seus advogados, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos cálculo atualizado 

do débito exequendo, sob pena de extinção do feito, sem resolução de 

mérito.

2. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 170517 Nr: 5584-06.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBLDIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATALIAS DE LACORTE 

MOLINARI - OAB:21814/O, DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA 

BARRACHI - OAB:21.127-B/MT, JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - 

OAB:MT 10.924, THALES DEMARCHI DA SILVA - OAB:24131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAN COSER - OAB:MT/5915-B

 Vistos etc.

1. Aguarde-se no arquivo provisório o deslinde dos autos de cumprimento 

de sentença sob n. 14350-77.2014.811.0015 (Código n. 214214) em 

trâmite perante este Juízo.

2. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 173969 Nr: 9276-13.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAS CENTER ACABAMENTOS DE 

INTERIORES LTDA - ME, ADELAR CLEITON ZANELLA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Indefiro o pedido de citação postal, formulado à fl. 145, pelos mesmos 

motivos expostos na decisão de fls. 131/131-verso.

2. Intime-se a parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, providencie o necessário para citação dos 

executados nos endereços indicados à fl. 142, sob pena de extinção do 

feito, sem resolução de mérito.

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 175204 Nr: 10769-25.2012.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SULVILAR ARTEFATOS LTDA. EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RODINEI LAVAGNOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLY HOEGER - 

OAB:12668/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Compulsando os autos, verifica-se que o requerido Antônio Rodinei 

Lavagnoli foi citado por hora certa, conforme se infere da certidão de fls. 
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63/63-verso.

1.1. Todavia, o ato de citação por hora certa não foi realizado dentro das 

formalidades legais previstas no Código de Processo Civil, notadamente o 

disposto no art. 72, inciso II.

2. Assim, CHAMO O FEITO À ORDEM e, por conseguinte, DECLARO nulos 

os atos processuais praticados a partir de fl. 78.

3. Nos termos do art. 72, II, do Código de Processo Civil, nomeio o(a) 

Defensor(a) Público(a) do Estado de Mato Grosso, que atua na 2ª Vara 

Cível desta Comarca, como curador(a) especial da parte ré citada por hora 

certa.

3.1. Intime-se a(o) Defensor(a) Público(a) da nomeação, bem como para 

que ofereça resposta no prazo legal.

4. Intime-se.

5. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 186748 Nr: 7958-58.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERTILO ADELAR SCHNEIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Considerando que restaram infrutíferas as tentativas de localização da 

parte executada, com fundamento no art. 256, § 3º, do Código de 

Processo Civil, acolho as razões expostas pela parte exequente e, por 

conseguinte, defiro o pedido de fls. 119/119-verso e, por conseguinte, 

determino a citação do executado Bertilo Adelar Schneider por edital, com 

prazo de 20 (vinte) dias, para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida atualizada, dos juros moratórios, das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida 

atualizada, dos juros moratórios, das custas processuais e dos 

honorários advocatícios (art. 829 c/c art. 831 do Código de Processo 

Civil).

2. Decorrido o prazo acima sem manifestação, com fulcro no art. 72, inciso 

II, do Código de Processo Civil, nomeio o(a) Defensor(a) Público(a) que 

atua em substituição na 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT curador(a) 

especial da parte executada citada por edital.

2.1. Intime-se o(a) Defensor(a) Público(a) da nomeação, bem como para 

que ofereça resposta no prazo legal.

3. Em seguida, intime-se a parte exequente, por meio de seus advogados, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, sob pena 

de extinção do feito, sem resolução de mérito.

4. Após, retornem-me os autos conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 187422 Nr: 8664-41.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDO RAFAEL DE LIMA, JOSE CARLOS 

BENTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - 

OAB:7824, Defensoria Pública - Núcleo de Sinop/MT - OAB:

 Vistos etc.

1. Tendo em vista que foram encontrados valores em conta(s) bancária(s) 

pertencente(s) ao executado, procedo ao bloqueio e, para tanto, junto aos 

autos o extrato de protocolamento emitido pelo Sistema Bacenjud.

1.1. Por conseguinte, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda o 

necessário para a vinculação do montante ao presente feito.

2. Em seguida, com fundamento no art. 854, §§ 2º e 3º, do Código de 

Processo Civil, intime-se o executado Aldo Rafael Lima, por meio do 

advogado nomeado às fls. 98/99, para, querendo, apresentar impugnação, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão.

3. Decorrido o prazo acima, certifique a Sra. Gestora Judiciária se houve 

ou não apresentação de impugnação.

4. Na sequência, intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste nos autos, oportunidade em que deverá juntar 

aos autos cálculo atualizado do débito exequendo, sob pena de extinção 

do feito, sem resolução de mérito.

5. No mais, conforme consta dos autos, a parte exequente não tem 

conseguido satisfazer o seu direito pelos tradicionais meios executórios, 

portanto, a medida de inclusão no rol de devedores é o meio coercitivo 

mais eficaz para que o devedor cumpra a obrigação.

5.1. Destarte, com fulcro no art. 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 Aldo Rafael de Lima (CPF n. 

202.261.281-72) e José Carlos Bento da Silva (CPF n. 004.904.631-42) no 

rol dos maus pagadores, devendo informar a este Juízo, no prazo de 05 

(cinco) dias, a inclusão aqui determinada.

6. Decorrido o prazo do item “4”, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos.

7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 187424 Nr: 8666-11.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETH DE SOUZA FREITAS PAJANOTI, 

ALDO RAFAEL DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Indefiro o pedido de fls. 123/125, uma vez que tais diligências já foram 

realizadas, consoante fls. 72/87.

2. Certifique a Sra. Gestora se as tentativas de citação foram realizadas 

em todos os endereços obtidos juntos aos convênios (fls. 72/87).

2.1. Caso negativo, intime-se a parte exequente, por meio de seus 

advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie o 

necessário para a citação da parte executada, sob pena de extinção do 

feito, sem resolução de mérito.

2.2. Caso positivo, intime-se a parte exequente, por meio de seus 

advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos 

autos, devendo observar o que dispõe o art. 256, § 3º e art. 830, § 2º, 

ambos do Código de Processo Civil, sob pena de extinção do feito, sem 

resolução de mérito.

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 187449 Nr: 8690-39.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPORT DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS 

LTDA - ME (IMPORT MULTIMARCAS), JEANI GIBMEIER NUNES, PATRICIA 

VANESSA GIBMEIER, ALINE NUNES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. A fim de se evitar futura alegação de nulidade, certifique a Sra. Gestora 

se as tentativas de citação da executada Aline Nunes de Lima foram 

realizadas em todos os endereços obtidos juntos aos convênios (fls. 

84/93).

1.1. Caso negativo, intime-se a parte exequente, por meio de seus 

advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie o 

necessário para a citação da executada, nos moldes da decisão de fl. 66, 

sob pena de extinção do feito, sem resolução de mérito.

1.2. Caso positivo, voltem-me conclusos para análise do pedido de citação 

por edital formulado às fls. 143/143-verso.

2. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 184646 Nr: 5733-65.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUMAT INDUSTRIA E COM. MADEIRAS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:OAB/BA 31661-A, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Indefiro o pedido de fls. 89/90, uma que o arresto executivo ou, na 

espécie, o arresto “on line”, é cabível somente na execução por quantia 

certa, conforme disposto no art. 830, do Código de Processo Civil, o que 

não é o caso dos autos.

2. Intime-se a parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste interesse na conversão do feito, na 

forma do art. 809 do Código de Processo Civil, devendo apresentar a 

expressa estimação pecuniária do valor do bem e/ou formule os 

requerimentos que entender cabíveis, sob pena de extinção, sem 

resolução do mérito.

3. Havendo discordância, deverá a parte exequente, no mesmo prazo, 

indicar o endereço para localização e apreensão do bem perseguido, sob 

pena de extinção, sem resolução do mérito.

4. Deverá a parte exequente, ainda, no mesmo prazo, regularizar sua 

representação processual, uma vez que o subscritor das petições de fls. 

59, 64/65, 81 e 89/90 não possui procuração/substabelecimento nos 

autos.

5. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 192331 Nr: 14001-11.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCIELLI FRANCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO MARINGÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA FRIGERI JANDREY - 

OAB:11109-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DOS 

SANTOS - OAB:22629/PR, CLEBER TADEU YAMADA - OAB:19012, 

CLOVIS BARROS BOTELHO NETO - OAB:32840/PR, MARCELO DOS 

SANTOS BARBOSA - OAB:4886/MT

 Vistos etc.

1. Intime-se a parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos demonstrativo de cálculo 

atualizado até 30.03.2016, conforme indicado nas petições de fls. 221 e 

222, sob pena de arquivamento.

2. Com a juntada do cálculo, expeça-se nova certidão de crédito, 

conforme requerido, nos moldes do art. 583, da CNGC/TJMT, aplicado por 

analogia, e art. 9º, inciso III, da Lei n. 11.101/2005,

 2. Cumpridas as determinações acima, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 196542 Nr: 18269-11.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

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

 PARTE AUTORA: MARTA PROENÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAYSSE ESCOBAR DANZER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON FRIGERI - OAB:7538/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Indefiro o pedido de fls. 85/86, uma vez que tais diligências já foram 

realizadas, consoante fls. 72/76.

2. Certifique a Sra. Gestora se as tentativas de citação foram realizadas 

em todos os endereços obtidos juntos aos convênios (fls. 72/76).

2.1. Caso negativo, intime-se a parte autora, por meio de seus advogados, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie o necessário para a 

citação da parte ré, sob pena de extinção do feito, sem resolução de 

mérito.

2.2. Caso positivo, prossiga-se no cumprimento da decisão de fl. 71, no 

tocante a citação por edital da ré Taysse Escobar Danzer.

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 199155 Nr: 1937-32.2014.811.0015

 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: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. J. STRADIOTTI E CIA LTDA, GENTIL JOSE 

STRADIOTTI, ROZIMERI BACKES STRADIOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067/MT, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Defiro os pedidos formulados na petição de fls. 136/137 e, por 

conseguinte, determino a realização de buscas junto aos bancos de 

dados a disposição deste Juízo, visando a localização do atual endereço 

dos réus e, para tanto, procedo a juntada aos autos dos extratos emitidos 

pelos convênios.

2. Localizado endereço diferente dos já diligenciados, determino a citação 

da parte requerida, nos moldes da decisão de fl. 82.

 3. Restando infrutífera as diligências do item “2”, intime-se a parte autora, 

por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste nos autos, formulando os requerimentos que entender cabíveis, 

sob pena de extinção do feito, sem resolução de mérito.

4. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 201347 Nr: 3971-77.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUINALDO ANSELMO ALVES & CIA LTDA – 

ME, AGUINALDO ANSELMO ALVES

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

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando os requerimentos formulados na petição de fls. 126/157, 

determino a intimação da parte exequente, por meio de seus advogados, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove a cessão do crédito 

executado nos presentes autos, bem como a notificação do cedido, 

requisito constante no art. 290 do Código Civil, sob pena de preclusão.

2. Previamente a análise da petição de fls. 123/125, certifique a Sra. 

Gestora se as tentativas de citação da parte executada foram realizadas 

em todos os endereços obtidos junto aos convênios (fls. 107/115).

3. Cumpridas as determinações acima, voltem-me conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 210800 Nr: 11607-94.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Indefiro o pedido de fls. 125/128, uma vez que tais diligências já foram 

realizadas, consoante fls. 96/102.

2. Certifique a Sra. Gestora se as tentativas de citação foram realizadas 

em todos os endereços obtidos juntos aos convênios (fls. 96/102).
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2.1. Caso negativo, intime-se a parte exequente, por meio de seus 

advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie o 

necessário para a citação da parte executada, nos moldes da decisão de 

fl. 51, sob pena de extinção do feito, sem resolução de mérito.

2.2. Caso positivo, prossiga-se no cumprimento da decisão de fl. 95, no 

tocante a citação por edital da executada Marli Pereira da Silva.

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 211005 Nr: 11765-52.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERRARINI & PISONI LTDA., DANIEL FERRARINI PISONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÍCONE INDÚSTRIA DE CONCRETO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSILEI CLAUDIA CANOSSA - 

OAB:21749/0, LUCIANO GABRIEL PERSZEL NETO - OAB:15315/MT, 

THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO - OAB:21462/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Defiro os pedidos de fls. 73/77.

1.1. Destarte, consigno que procedi a busca em nome da executada, por 

meio do sistema Renajud, restando, porém, infrutífera a diligência, pois não 

foram localizados veículos de propriedade da requerida, conforme extrato 

em anexo.

1.2. Com fulcro no art. 782, § 3º, do Código de Processo Civil, determino a 

expedição de ofício ao SPC e SERASA para que promovam a inclusão do 

nome da executada Ícone Indústria de Concreto Ltda. (CNPJ n. 

01.584.383/0001-55) no rol dos maus pagadores, devendo informar a este 

Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, a inclusão aqui determinada.

2. Cumpridas as determinações acima, intime-se a parte exequente, por 

meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste nos autos, formulando os requerimentos que entender cabíveis, 

sob pena de extinção do feito, sem resolução de mérito.

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 214683 Nr: 14696-28.2014.811.0015

 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): MARCOS ANTONIO DA SILVA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. A fim de se evitar futura alegação de nulidade, certifique a Sra. Gestora 

se as tentativas de citação do réu foram realizadas em todos os 

endereços obtidos juntos aos convênios (fls. 56/59).

1.1. Caso negativo, intime-se a parte autora, por meio de seus advogados, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie o necessário para a 

citação do requerido, nos moldes da decisão de fl. 31, sob pena de 

extinção do feito, sem resolução de mérito.

1.2. Caso positivo, voltem-me conclusos para análise do pedido de citação 

por edital formulado às fls. 85/85-verso.

2. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 216496 Nr: 15993-70.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELES RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 

OAB:15884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. A celebração de acordo entre as partes, no processo executivo, tem, 

via de regra, a finalidade conceder ao devedor prazo e condições 

diferenciadas para quitação do débito, suspendendo-se a ação até 

cumprimento do avençado e, em caso de inadimplência, a execução 

retornará ao seu curso regular, como bem institui o art. 922 do Código de 

Processo Civil.

1.1. Assim, não há que se falar em intimação do executado na forma do 

art. 523 do Código de Processo Civil, conforme requerido na petição de fls. 

82/83, uma vez a decisão de fl. 63, transitada em julgado à fl. 64, é omissa 

quanto a extinção da ação, com resolução de mérito, prevalecendo, 

portanto, o título executivo original (fl. 40).

2. Dando prosseguimento ao feito, proceda-se nova tentativa de intimação 

do executado, no endereço constante na inicial, para, no prazo de 03 

(três) dias, efetuar o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

conforme demonstrativo de cálculo apresentado às fls. 84/85, sob pena 

de lhe serem penhorados tantos bens quantos bastem para o pagamento 

da dívida atualizada, dos juros moratórios, das custas processuais e dos 

honorários advocatícios (art. 829 c/c art. 831 do Código de Processo 

Civil).

3. Cumprida a diligência, 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): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 216685 Nr: 16111-46.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS GUSTAVO BRAGA PRESOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Augusto Terra - 

OAB:17556, JOÃO LEONELHO GABARDO FILHO - OAB:OAB/PR 16.948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Defiro os pedidos de fls. 178/180. Expeça-se o necessário.

2. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 219620 Nr: 18059-23.2014.811.0015

 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): EDSON LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. A fim de se evitar futura alegação de nulidade, certifique a Sra. Gestora 

se as tentativas de citação do requerido foram realizadas em todos os 

endereços obtidos juntos aos convênios (fls. 49/51).

2. Caso negativo, intime-se a parte autora, por meio de seus advogados, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie o necessário para a 

citação do requerido, sob pena de extinção do feito, sem resolução de 

mérito.

3. Caso positivo, considerando que restaram infrutíferas as tentativas de 

localização da parte executada, com fundamento no art. 256, § 3º, do 

Código de Processo Civil, prossiga-se no cumprimento da decisão de fl. 48 

no tocante a citação por edital do réu.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 222159 Nr: 952-29.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 
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ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELE GONÇALVES DA SILVA ME, DANIELE 

GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 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) às executadas 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 das executadas Daniele Gonçalves da Silva ME (CNPJ n. 

15.419.150/0001-01) e Daniele Gonçalves da Silva (CPF n. 

018.582.981-30) 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 das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 185636 Nr: 6786-81.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO BAGGIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIO BORTOLUZZI, ANITA AVILA 

BORTOLUZZI, ALCIDES BORTOLUZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clarisse Odete Faccio Fronza - 

OAB:14.928/MT, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:MT - 12113/O, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE CARLOS GOBBATO - 

OAB:MT/12.646

 Vistos etc.

1. Diante da inércia da parte exequente, uma vez que, devidamente 

intimada a dar prosseguimento ao feito, não se manifestou no prazo 

concedido (fl. 143), determino o arquivamento dos autos, observadas as 

formalidades legais.

2. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 180217 Nr: 1025-69.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPORT DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS 

LTDA - ME (IMPORT MULTIMARCAS), JEANI GIBMEIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Com fulcro no art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, 

dou por intimadas as executadas da indisponibilidade de ativos 

financeiros, realizada às 41/43.

1.1. Destarte, Com fundamento no art. 854, § 5º, do Código de Processo 

Civil, converto a indisponibilidade em penhora e, por conseguinte, 

determino a expedição de alvará para o levantamento dos valores 

penhorados, a serem depositados em favor da parte exequente, na conta 

bancária indicada à fl. 46.

2. Homologo, para que surta os efeitos desejados, a desistência da 

penhora sobre o veículo descrito à fl. 108. Para tanto, procedo a baixa da 

restrição junto ao Sistema Renajud.

 3. Defiro parcialmente o pedido formulado às fls. 152/152-verso e, por 

conseguinte, procedo a pesquisa junto ao sistema Infojud, a fim de obter a 

última declaração de imposto de renda disponível junto ao convênio da 

parte executada, conforme extrato em anexo.

4. Tendo em vista a pesquisa exitosa, tratando-se de dados protegidos 

por sigilo fiscal, determino que as informações obtidas junto a Receita 

Federal do Brasil sejam encartadas ao feito, o qual passará a correr em 

segredo de justiça somente com relação ao acesso aos autos, que deverá 

ser limitada às partes e seus respectivos advogados devidamente 

constituídos, devendo a Secretaria proceder com o necessário para 

identificação visual de tal condição.

5. 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.

6. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos.

7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 173989 Nr: 9300-41.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA ELIANA DA SILVA, JORGE CELSO DE 

OLIVEIRA - ESPÓLIO, ROSA ELIANA DA SILVA

 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: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos etc.

1. Homologo, para que surta os efeitos desejados, a desistência da 

penhora sobre o veículo descrito à fl. 130. Para tanto, procedo a baixa da 

restrição junto ao Sistema Renajud.

2. Defiro parcialmente o pedido formulado às fls. 135/135-verso e, por 

conseguinte, procedo a pesquisa junto ao sistema Infojud, a fim de obter a 

última declaração de imposto de renda disponível junto ao convênio da 

parte executada, conforme extrato em anexo.

3. Tendo em vista a pesquisa exitosa, tratando-se de dados protegidos 

por sigilo fiscal, determino que as informações obtidas junto a Receita 

Federal do Brasil sejam encartadas ao feito, o qual passará a correr em 

segredo de justiça somente com relação ao acesso aos autos, que deverá 

ser limitada às partes e seus respectivos advogados devidamente 

constituídos, devendo a Secretaria proceder com o necessário para 

identificação visual de tal condição.

4. Intime-se a parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os 

requerimentos que entender cabíveis, sob pena de extinção do feito, sem 

resolução de mérito.

5. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos.

6. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 123229 Nr: 2405-35.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUÉ DAS CHAGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL DE CAMPOS WIDAL 

FILHO - OAB:7197-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OVÍDIO ILTOL ARALDI - 

OAB:MT / 7.974-B

 Vistos em correição permanente.

1. Indefiro os pedidos formulados às fls. 48/53, uma vez que o presente 

feito foi extinto pelo cumprimento integral da obrigação, com fundamento n 

art. 794, inciso I, do Código de Processo Civil de 1973, que atualmente 

correspondente ao art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil vigente, 

conforme se infere da sentença de fl. 43, transitada em julgado (fl. 45).

2. Havendo requerimentos, deverá a parte exequente regularizar sua 
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representação processual, pois os subscritores da petição de fls. 48/53 

não possuem procuração nos autos.

3. Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, em nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 128265 Nr: 7480-55.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON ROSA VICENTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX PROVENZI - OAB:9984/MT, 

ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - OAB:23.400, FLAVIO 

DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967, JOSE ANTONIO BIAZÃO BASSO 

- OAB:21.707-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - 

OAB:42.277/PR

 Vistos etc.

1. Defiro os pedidos formulados na petição de fls. 412/413. Expeça-se o 

atinente alvará.

2. Cumprida a determinação acima, em nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos, observadas as formalidades legais.

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 86631 Nr: 4079-53.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

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

INCORPORADORA LTDA., JOSE AUGUSTO RAMOS MARTIN, RICARDO DE 

ANGELI NETO, ISABELLE FLOREZ DA SILVEIRA RAMOS MARTIN, 

ADRIANA RODRIGUES CELIS DE ANGELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.1. Em atenção aos pedidos formulados às fls. 204/204-verso, 

oportuno ressaltar que embora o Código de Processo Civil de 2015 não 

tenha vedado expressamente a possibilidade de citação por correio em 

processos de execução, tratando-se de execução de título extrajudicial, 

se mostra indispensável uma leitura sistemática do Código de Processo 

Civil, não podendo o artigo 247 ser interpretado de forma isolada.2. Isto 

porque, a citação do executado é ato complexo, que envolve não apenas 

a ordem de pagamento, mas também, de constrição patrimonial (penhora, 

avaliação e arresto), em estrito cumprimento ao disposto no art. 829, § 1º 

(“do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça(...)”) e art. 830 (se o 

oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução), ambos do Código de Processo 

Civil, sendo certo que a citação postal não atende as peculiaridades das 

ações de execução acima expostas.3. Outrossim, havendo antinomias e, 

neste caso, incabível a solução do conflito por meio dos critérios 

hierárquico e cronológico, deverá ser aplicado o critério da especialidade, 

o qual prescreve que a norma especial prevalece sobre a geral.(...)5. Ante 

o exposto, indefiro o pedido de citação pelo correio, devendo a citação ser 

realizada, exclusivamente, por oficial de justiça, tendo em vista o disposto 

no art. 829, § 1º e art. 830, ambos do Código de Processo Civil.6. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 92684 Nr: 10018-14.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONICE DE SOUZA FRANCISCO DO SACRAMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A - OI TELEFONE FIXO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

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

OAB:13241-A/MT

 Vistos etc.

1. Diante da inércia da parte exequente, uma vez que, devidamente 

intimada a dar prosseguimento ao feito, não se manifestou no prazo 

concedido (fl. 250), determino o arquivamento dos autos, observadas as 

formalidades legais.

2. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 273587 Nr: 11999-63.2016.811.0015

 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: BRUNA LIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:OAB/MT 18.395, LUIS EDUARDO FERREIRA - OAB:OAB/MT 20.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:26992/A, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - OAB:MT 8506 

- A, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:OAB/MT 26417A

 Vistos etc.

1. Compulsando os autos, não se avista procuração outorgada aos 

subscritores da peça de fls. 253/257, conforme certificado à fl. 258.

1.1. Assim, procedo ao cadastro dos advogados Luiz Henrique Vieira e 

Jackson Freire Jardim Santos, ainda que sem procuração, para fins de 

intimação dos atos processuais e regularização do feito.

1.2. Destarte, determino a intimação da parte ré, por meio de seu 

advogado(a), para que, no prazo de 5 (cinco) dias regularize sua 

representação processual, juntando aos autos instrumento procuratório 

e/ou substabelecimento aos advogados subscritores da peça de fls. 

253/257, sob pena de desentranhamento.

2. Cumprida a determinação acima, intime-se a parte autora/apelada, para, 

querendo, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 

253/257, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1.010, §§1º e 

2º do CPC, sob pena de preclusão.

3. Decorrido o prazo do item “1.2”, sem manifestação, voltem-me os autos 

imediatamente conclusos.

4. Decorrido o prazo do item “2”, com ou sem manifestação, o que deverá 

ser certificado, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com as devidas anotações.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 359743 Nr: 10023-16.2019.811.0015

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN PEREIRA DA SILVA, JEAN PEREIRA DA SILVA - 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO 

LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE MARIN - 

OAB:141662/SP, RENATO NARDINI MAZETO - OAB:OAB/SP 237.666

 Vistos em correição permanente.

1. Recebo os embargos para discussão, sem efeito suspensivo, na forma 

do art. 919 do Código de Processo Civil, uma vez que não há pedido nesse 

sentido.

2. Comungando do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ - 

AREsp: 870596 AM 2016/0028667-5, Relator: Ministro Marco Buzzi, 

publicação: 28/05/2018), bem como considerando que a parte exequente 

possui advogado constituído nos autos em apenso, a fim de evitar futura 

alegação de nulidade, com fulcro no art. 76, “caput”, do Código de 

Processo Civil, suspendo o presente feito e, por conseguinte, determino a 

intimação da parte embargada, pessoalmente e por DJ-e, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, regularize sua representação processual, sob 

pena de revelia (art. 76, § 1º, inciso II, CPC).

3. Cumprida a determinação acima, intime-se a parte embargada para, 

querendo, apresentar impugnação aos embargos, no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 920, inciso I, CPC).

4. Após, voltem-me conclusos.
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5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 229335 Nr: 5211-67.2015.811.0015

 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): SCHMITT E MELO NETO LTDA, JULIO CESAR 

SCHMITT CRESPO, PEDRO AUGUSTO DE MELO NETO, CRISTIANE SOUZA 

COSTA SCHMITT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Defiro os pedidos de fls. 117/118 e, por conseguinte, determino a 

realização de buscas junto aos bancos de dados disposição deste Juízo, 

visando a localização do atual endereço do executado Julio Cesar Schmitt 

Crespo e, para tanto, procedo a juntada aos autos dos extratos emitidos 

pelos convênios.

2. Localizado endereço diferente dos já diligenciados, determino a citação 

do executado, nos moldes da decisão de fls. 105/105-verso, item “4”.

 2.1. Consigno, por oportuno, que a citação deverá ser realizada, 

exclusivamente, por oficial de justiça, conforme disposto no art. 829, § 1º, 

e art. 830, ambos do Código de Processo Civil.

3. Restando infrutífera as diligências do item “2”, intime-se a parte 

exequente, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os requerimentos que 

entender cabíveis, sob pena de extinção do feito, sem resolução de 

mérito.

4. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 209848 Nr: 10865-69.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALÉRIA MARIA WEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFONSO CELSO TESCHIMA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCELAINE DA SILVA BARBOSA 

DE LIMA - OAB:16.619/O-MT, RONY PETERSON BARBOSA DE OLIVERA 

- OAB:MT/15.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA MENEGASSI BIAZUSSI 

VEDANA - OAB:OAB/MT. 15669, ELIANA MACIEL ESCOBAR - 

OAB:16695/MT

 Vistos etc.

1. Diante da inércia da parte exequente, uma vez que, devidamente 

intimada a dar prosseguimento ao feito, não se manifestou no prazo 

concedido (fl. 206), determino o arquivamento dos autos, observadas as 

formalidades legais.

2. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 180418 Nr: 1246-52.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERRARINI & PISONI LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTÃO COMERCIO DE PNEUS E 

BORRACHARIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSILEI CLAUDIA CANOSSA - 

OAB:21749/0, THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO - OAB:21462/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Compulsando os autos, verifico que o título extrajudicial executado (fls. 

13/15) não atende as especificidades legais, notadamente o disposto no 

art. 784, inciso III, do Código de Processo Civil, pois o documento em 

questão não está assinado por duas testemunhas.

2. Destarte, com fulcro no art. 139, inciso IX, do Código de Processo Civil, 

determino a intimação da parte exequente, por meio de seus advogados, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize e/ou junte título 

exequível, nos moldes do item anterior, sob pena de extinção do feito, sem 

resolução de mérito.

3. Indefiro os pedidos de fls. 79/80, uma vez que a parte executada já foi 

citada da ação, conforme se verifica à fl. 50.

4. Decorrido o prazo do item “2”, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 69079 Nr: 8694-57.2005.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANILDO SEEFELDT ZELLMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIGIA PREVIDELLI RABELO - 

OAB:MT/15.252-B, RODRIGO SALDELA BÍSCARO - OAB:11276/MT, 

SORAIDE CASTRO - OAB:MT / 7.106

 Vistos etc.

1. Considerando que decorreu prazo superior ao requerido na petição de 

fl. 191, determino a intimação da parte exequente, por meio de seus 

advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos 

autos, formulando os requerimentos que entender cabíveis, sob pena de 

extinção do feito, sem resolução de mérito.

2. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 21801 Nr: 5676-67.2001.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA CONMAR LTDA, LÚCIO RICARDO 

MARCON, RITA DE CÁSSIA SOCCOL MARCON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Em que pese o pedido de prosseguimento da execução, o presente feito 

foi extinto, sem resolução de mérito, em razão do reconhecimento da 

prescrição intercorrente, conforme sentença prolatada à fl. 153 e 

transitada e julgado à fl. 155.

2. Ante o exposto, indefiro o pedido de fl.169 e, por conseguinte, 

determino a retorno dos autos ao arquivo.

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 120719 Nr: 12947-49.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVECAM AMAZONAS DISTRIBUIDOR DE CAMINHÕES 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIABI PARK HOTEL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDECIR PAGANI - 

OAB:16783/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO CÉSAR PEREIRA 

MARTINS JÚNIOR - OAB:MT-14.256-A, JOAO VICTOR GOMES DE 

SIQUEIRA - OAB:12246, NADIMA VASCONCELOS DE FIGUEIREDO - 

OAB:7918-MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/MT, 

RODOLFO CORRÊA DA COSTA - OAB:OAB/MT 861, RODOLFO CORRÊA 

DA COSTA JUNIOR - OAB:OAB/MT 7.445, RODRIGO ANTUNES BENETTI 

- OAB:14.254-MT, THIAGO REBELLATO ZORZETO - OAB:14338-A/MT

 Vistos etc.

1. Considerando que a parte exequente não manifestou interesse na 

penhora dos valores bloqueados via Bacenjud, os quais procedo ao 

desbloqueio e, por conseguinte, acolho os pedidos formulados na petição 

de fl. 343 e passo a localizar bens em nome da executada junto ao 

sistema Renajud e Infojud.
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2. Destarte, consigno que procedi a busca em nome da executada, por 

meio do sistema Renajud, restando, porém, infrutífera a diligência, pois não 

foram localizados veículos, conforme extrato em anexo.

3. Assim, procedi a pesquisa junto ao sistema Infojud, a fim de obter a 

última declaração do imposto de renda, declaração do imposto sobre a 

propriedade territorial e a declaração sobre operações imobiliárias da 

parte executada, última disponível junto ao convênio.

4. Tendo em vistas as buscas inexitosas, determino a intimação da parte 

exequente, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os requerimentos que 

entender cabíveis, oportunidade em que deverá juntar aos autos cálculo 

atualizado do débito exequendo, sob pena de arquivamento.

4.1. Consigno que as buscas via Bacenjud, Renajud ou Infojud, somente 

serão renovadas neste feito se a parte exequente trouxer aos autos 

comprovação do esgotamento das diligências extrajudiciais realizadas, 

sem êxito.

5. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos.

6. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 268050 Nr: 8425-32.2016.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R2 TRANSMEC EIRELI - ME, ZULMIRA PAES DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSE MORAES DE PAULA 

E SILVA - OAB:123405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.1. Atendidas as disposições contidas no art. 4º do Decreto-Lei 

nº 911/69, com a expressa estimação pecuniária do valor do bem, defiro o 

requerimento de fls. 100/129 e, por conseguinte, converto a Ação de 

Busca e Apreensão em Ação de Execução.1.1. Retifique-se a D.R.A., no 

tocante ao tipo de ação, bem como para que seja excluída a empresa R2 

Transmec Eireli ME do polo passivo da lide.2. Cite-se a executada Zulmira 

Paes de Oliveira, pessoalmente, nos endereços indicados à fl. 101, item 

“c”, para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida 

atualizada, dos juros moratórios, das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 

829 c/c art. 831 do Código de Processo Civil).2.1. No caso de não 

pagamento da dívida atualizada pela parte executada no prazo de 03 

(três) dias, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre 

o valor da dívida atualizada (art. 827, “caput”, do Código de Processo 

Civil).2.2. No caso de pagamento da dívida atualizada pela parte executada 

no prazo de 03 (três) dias, fixo os honorários advocatícios em 5% (cinco 

por cento) sobre o valor da dívida atualizada (art. 827, § 1º, do Código de 

Processo Civil).2.3. Quanto ao pedido de citação por hora certa, realizado 

pela parte exequente, esclareço que tal modalidade independe de 

autorização expressa do juiz, sendo aplicável quando houver suspeita de 

ocultação, a ser verificada pelo(a) oficial(a) de justiça no cumprimento do 

ato citatório. Desse modo, o(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça deverá verificar 

se há suspeita de ocultação, e se é o caso de utilização de tal medida, 

certificando-se.(..)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 82111 Nr: 10404-78.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO ALBERTO PEREIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-a, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Considerando que o executado Júlio Alberto Pereira Pinto mudou-se de 

endereço e não comunicou ao Juízo o novo local em que poderia ser 

localizado, reputo válida a intimação dirigida ao seu endereço constante 

nos autos (fls. 147/148 e 160/161), consoante disposto no parágrafo 

único do artigo 274 do Código de Processo Civil.

2. Tendo em vista que não houve a regularização da sua representação 

processual, a execução prosseguirá à revelia do executado Júlio Alberto 

Pereira Pinto, implicando na desnecessidade de sua intimação dos atos 

posteriores (art. 76, § 1º, inciso II, CPC).

3. Defiro parcialmente os pedidos formulados na petição de fls. 158/159 e, 

por conseguinte, procedo a pesquisa junto ao sistema Infojud, a fim de 

obter a última declaração do imposto de renda da parte executada 

disponível junto ao convênio.

4. Tendo em vistas as buscas inexitosas, determino a intimação da parte 

exequente, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os requerimentos que 

entender cabíveis, oportunidade em que deverá juntar aos autos cálculo 

atualizado do débito exequendo, sob pena de extinção do feito, sem 

resolução de mérito.

5. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos.

6. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 101895 Nr: 8951-77.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO DAVID PRANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE ANDREA DO AMARAL 

DE PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONILDO SEVERO DA SILVA 

- OAB:8783

 Vistos etc.

1. Defiro o pedido formulado à fl. 269 e, por conseguinte, SUSPENDO o 

feito por 120 (cento e vinte) dias.

2. Após o decurso do prazo, 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 presunção do cumprimento integral da obrigação.

3. Após, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 124780 Nr: 3993-77.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVETE REZENDE RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SÉRGIO BRAGATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:MT-6298-A, LUCIANA 

WERNER BILHALVA - OAB:MT/12.222, MARCOS LEVI BERVIG - 

OAB:6312-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Indefiro o pedido formulado à fl. 103, para que seja expedido ofício ao 

Detran/MS, para que informe os valores devidos a título de despesas 

veiculares do bem penhorado, uma vez que se justifica a intervenção 

judicial somente naqueles casos em houver negativa do órgão solicitado 

em fornecer as informações, devidamente comprovado nos autos.

2. Intime-se a parte exequente, por meio de seu advogado, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os 

requerimentos que entender cabíveis, sob pena de baixa na restrição e 

arquivamento.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 172530 Nr: 7630-65.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. O MADEIRAS LTDA, ARNALDO TEICHEIRA 

TURRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Indefiro o pedido de suspensão do feito com base no art. 921, inciso III, 

do Código de Processo Civil, uma vez que não se vislumbra a citação 

válida da parte executada.

2. Outrossim, (...)a busca de bens para a satisfação do crédito, com a 

conseqüente constrição do patrimônio da parte executada, é atividade que 

se desenvolve, substancialmente, no curso da execução, depois da 

integração da parte da relação processual. Logo, suspender o feito 

executivo, em razão da ausência de bens suficientes para liquidar o 

débito, antes da citação da parte executada, implicaria em indevida 

inversão da lógica do processo executivo, o que não se admite” (TJMG - 

AI: 10024133384917001, Relator: Tiago Pinto, Câmaras Cíveis/15ª Câmara 

Cível, j: 24/01/2017, p: 01/02/2017.).

3. Prossiga-se no cumprimento da decisão de fl. 115, itens “2” e seguintes.

4. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 203508 Nr: 5777-50.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REPRESENTAÇÕES PANTANAL LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SM - COMÉRCIO DE PARAFUSOS E 

FERRAGENS LTDA. - ME (CASA DOS PARAFUSOS SM)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA VILCHES LEMES - 

OAB:15670/MT, ULISSES DUARTE JUNIOR - OAB:MS/6.877, VANDERLEI 

NEZZI - OAB:8452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Diante da procuração juntada à fl. 73, declaro regularizada a 

representação processual da exequente e convalido os atos processuais 

praticados pelos seus patronos.

2. Tendo em vista a manifestação de fl. 72, com fundamento no art. 854, §

§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, intime-se a empresa executada, 

por carta com aviso de recebimento, para, querendo, apresentar 

impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão.

2.1. Remeta-se a carta de intimação para o endereço constante na carta 

de citação de fl. 28.

3. Decorrido o prazo acima, certifique a Sra. Gestora Judiciária se houve 

ou não apresentação de impugnação.

4. Na sequência, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda o 

necessário para a vinculação do montante ao presente feito.

5. Após, intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifeste nos autos, oportunidade em que deverá juntar aos 

autos cálculo atualizado do débito exequendo, sob pena de arquivamento.

6. Cumpridas as determinações acima, voltem-me conclusos.

7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 207092 Nr: 8667-59.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. C. COELHO FOMENTO MERCANTIL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA MARIA LIMA SILVA 

GOMES - OAB:12.687-B, EDNEY LUIZ HEBERLE - OAB:15.191/MT, 

EDUARDO MARQUES CHAGAS - OAB:13699/MT, JOAO PAULO 

AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 10.924, PAULA SAVARIS BEE - 

OAB:18674-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO GEDIEL DOS 

SANTOS - OAB:16948-MT

 Vistos etc.

1. Intime-se a parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, indique bens passíveis de penhora, sob pena 

de arquivamento.

2. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 207413 Nr: 8948-15.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM SILVA MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE CANAVERDE 

STROGULSKI DE ALMEIDA - OAB:22392/O, SIMONE BESOLD - 

OAB:17.545-O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Compulsando os autos, verifica-se que o executado Joaquim Silva 

Magalhães foi citado por hora certa, conforme se infere da certidão de fl. 

97.

2. Entretanto, o ato de citação por hora certa não foi realizado dentro das 

formalidades legais previstas no Código de Processo Civil, notadamente o 

disposto no art. 254 e art. 72, inciso II, do aludido diploma legal.

3. Assim, com fundamento no princípio da economia processual, visando o 

aproveitamento dos atos processuais já praticados e tratando-se de vícios 

sanáveis, determino:

a) a expedição e remessa ao executado de carta de ciência da realização 

da citação por hora certa, observado o disposto no art. 254 do Código de 

Processo Civil;

b) na sequência, nos termos do art. 72, II, do Código de Processo Civil, 

nomeio o(a) Defensor(a) Público(a) do Estado de Mato Grosso, que atua 

na 2ª Vara Cível desta Comarca, como curador(a) especial da parte ré 

citada por hora certa.

 b.1.) intime-se a(o) Defensor(a) Público(a) da nomeação, bem como para 

que ofereça resposta no prazo legal.

4. Na sequência, 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.

5. Decorrido o prazo do item “4”, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos.

6. Postergo a análise dos pedidos formulados na petição de fls. 100/113 

para após o cumprimento das determinações acima.

7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 208629 Nr: 9913-90.2014.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDE DA SILVA

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

- OAB:OAB/MT 208.53-A, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8530-A, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 207.32-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA SOARES - 

OAB:16.021-MT

 Vistos etc.

1. Ante a certidão de fl. 183, determino o arquivamento dos autos, 

observadas as formalidades legais.

2. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 264995 Nr: 6515-67.2016.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSCELITO DOS SANTOS TOSIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Com fundamento no art. 700, § 7º, do Código de Processo Civil, defiro 

os pedidos formulados à fl. 119. Expeça-se o necessário.

2. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 263469 Nr: 5681-64.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMUEL DE LIMA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDIANARA TAMIRES NEZZI DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MOURA - 

OAB:21.118-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.1. Recebo o pedido de cumprimento de sentença formulado às 

fls. 73/84, em conformidade com o Capítulo III, do Título II, do Livro I, da 

Parte Especial, do Código de Processo Civil.2. Intime(m)-se o(a,s) 

executado(a,s) – a. pelo Diário de Justiça, na pessoa de seu advogado 

constituído nos autos, caso tenha procurador constituído nos autos; b. por 

carta com aviso de recebimento, caso seja representado(a,s) pela 

Defensoria Pública ou caso não tenha procurador constituído nos autos; c. 

por edital, caso tenha sido citado(a,s) por edital na fase de conhecimento 

e tenha sido revel na fase de conhecimento – para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue(m) o pagamento do débito, em conformidade com o 

art. 523, “caput”, do Código de Processo Civil.2.1. Decorrido lapso 

temporal superior a 1 (um) ano entre o trânsito em julgado da sentença e o 

requerimento de cumprimento de sentença, a intimação deverá ser feita 

obrigatoriamente na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de 

recebimento, conforme disposto no art. 513, § 4º, do Código de Processo 

Civil.3. Se o(a,s) executado(a,s) não efetuar(em) o pagamento do débito 

no prazo de 15 (quinze) dias, intime-se o(a) exequente para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, junte aos autos demonstrativo de débito discriminado e 

atualizado, em conformidade com o art. 524 do Código de Processo Civil, 

acrescido de eventuais custas processuais, bem como de multa de 10% 

(dez por cento) sobre o débito e, ainda, de honorários advocatícios de 

10% (dez por cento) sobre o débito, sob pena de não expedição de 

mandado de penhora e avaliação, em conformidade com o art. 523, § 1º, 

do Código de Processo Civil.(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 293260 Nr: 4226-30.2017.811.0015

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXPRESSO MARINGÁ LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCIELLI FRANCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA L. LACHOWSKI 

MOREIRA - OAB:57.621-PR, LEONARDO CESAR DE AGOSTINI - 

OAB:36.020-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA FRIGERI JANDREY - 

OAB:OAB/11.109-B

 Vistos etc.

1. Em conformidade com o artigo 357, § 3º do Código de Processo Civil, 

designo audiência de saneamento e organização do processo para o dia 5 

de maio de 2020, às 14h45min.

2. Intimem-se as partes e seus advogados para que compareçam à 

audiência.

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 203107 Nr: 5458-82.2014.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PABLO ENRICO BELLONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELI DE LOURDES GODOY DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADONIS FERNANDO VIEGAS 

MARCONDES - OAB:MT 21.061, FABIO ROGERIO MARÇAL - 

OAB:MT/12.492-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Defiro o pedido formulado às fls. 81/82 e, por conseguinte, SUSPENDO 

o feito por 180 (cento e oitenta) dias.

2. Após o decurso do prazo, intime-se a parte autora, por meio de seus 

advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos 

autos, formulando os requerimentos que entender cabíveis, sob pena de 

extinção do feito, sem resolução de mérito.

3. Após, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 120528 Nr: 12838-35.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVO LORECI LEÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDO RAMOS VIEIRA, IVANILDO RAMOS 

VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA MÔNICA BRITEZ - 

OAB:MT19.528/O, MARCO AURÉLIO FAGUNDES - OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE TAVARES DOS 

REIS - OAB:OAB/SP 267.088, MARCIA REGINA GONÇALVES CROSARA 

ABRAHÃO - OAB:MT/10640, REBEKA VIEIRA - OAB:MT - 14.392-A

 1. Considerando que o lapso temporal decorrido desde as diligências 

realizadas junto ao Sistema Bancejud (fls. 447/448), qual seja, 17.04.2019, 

não se mostra razoável para que seja realizada nova tentativa de 

constrição de ativos financeiros, indefiro o pedido formulado na petição de 

fls. 461/462, item “I”, no tocante à penhora “online” de ativos financeiros 

pertencentes aos executados.(...)2. Por outro lado, acolho os pedidos 

formulados na petição de fl. 461, item “II”.2.1. Destarte, procedi a busca em 

nome dos executados, por meio do sistema Renajud, restando, porém, 

infrutífera a diligência, pois não foram localizados veículos de propriedade 

de Ivanildo R Vieira ME e os veículos localizados em nome de Ivanildo 

Ramos Vieira já possuem restrição, conforme extrato em anexo.2.2. Na 

sequência, procedi, também, a pesquisa junto ao sistema Infojud, a fim de 

obter a última declaração de imposto de renda disponível junto ao convênio 

da parte executada, conforme extrato em anexo.2.3. Tendo em vista a 

pesquisa exitosa, tratando-se de dados protegidos por sigilo fiscal, 

determino que as informações obtidas junto a Receita Federal do Brasil 

sejam encartadas ao feito, o qual passará a correr em segredo de justiça 

somente com relação ao acesso aos autos, que deverá ser limitada às 

partes e seus respectivos advogados devidamente constituídos, devendo 

a Secretaria proceder com o necessário para identificação visual de tal 

condição.3. Intime-se a parte exequente, por meio de seus advogados, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, 

formulando os requerimentos que entender cabíveis, sob pena de 

arquivamento.4. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, 

voltem-me conclusos.5. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 156879 Nr: 3962-23.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAWASAKI ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCELIO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO KAZUIOSHI KAWASAKI 

- OAB:MT-17.555-A, NEURI LUIZ PIGATTO FILHO - OAB:11974/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR DOS SANTOS 

BORGES - OAB:16.648-MT, VALQUIRIA TESTI DA CRUZ - 

OAB:MT-13.450

 Vistos etc.

1. Diante da inércia da parte exequente, uma vez que, devidamente 

intimada a dar prosseguimento ao feito, não se manifestou no prazo 

concedido (fl. 141), determino o arquivamento dos autos, observadas as 

formalidades legais.

2. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 180510 Nr: 1349-59.2013.811.0015
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIA DOMINGOS FLAUSINO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANO BESSÃO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE 

CARVALHO - OAB:17.798/ - MT, THALISSON MAKE FERNANDES 

RAMOS - OAB:23.316-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:21081/MT

 Vistos etc.

1. Intime-se a parte executada, pelo Diário de Justiça, na pessoa de seu 

advogado constituído nos autos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento do saldo remanescente indicado às fls. 174/175, em 

conformidade com o art. 523, “caput” c/c art. 513, § 2º, inciso I, ambos do 

Código de Processo Civil.

2. Se a parte executada não efetuar o pagamento do débito no prazo de 

15 (quinze) dias, intime-se a parte exequente, por meio de seu advogado, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos demonstrativo de 

débito discriminado e atualizado, em conformidade com o art. 524 do 

Código de Processo Civil, e formule os requerimentos que entender 

cabíveis, sob pena de arquivamento.

3. Após, voltem-me conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 77665 Nr: 6072-68.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SERGIO MATIAS PATRUNI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÍDIO SECCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO MATIAS 

PATRUNI - OAB:4360-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:MT/8502

 Vistos etc.

1. Diante da inércia da parte exequente, uma vez que, devidamente 

intimada a dar prosseguimento ao feito, não se manifestou no prazo 

concedido (fl. 166), determino o arquivamento dos autos, observadas as 

formalidades legais.

2. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 189812 Nr: 11238-37.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAGANINI CONSTRUÇÕES LTDA- EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA MANDALA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS ALEXANDRE DE 

MELO E RODRIGUES - OAB:8027-A/MT

 Vistos etc.

1. Diante da inércia da parte exequente, uma vez que, devidamente 

intimada a dar prosseguimento ao feito, não se manifestou no prazo 

concedido (fl. 270), determino o arquivamento dos autos, observadas as 

formalidades legais.

2. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 221138 Nr: 368-59.2015.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILO OSCAR SOARES DA SILVA

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

- OAB:OAB/SP 156.187, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 207.32-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILCENO CALEFFI - 

OAB:19010/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT

 Vistos etc.

1. Considerando a imprescindibilidade da apresentação da cédula de 

crédito em sua via original, previamente à análise do pedido de fls. 

191/194, determino a intimação da parte autora, por meio de seus 

procuradores, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos a 

via original da Cédula de Crédito Bancário para instrução do feito 

executivo, sob pena de extinção do feito, sem resolução do mérito. A 

propósito, já se manifestou o e. TJMT:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO E EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO 

FEITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - ORIGINAL DO TÍTULO 

IMPRESCINDÍVEL – CARTULARIDADE E CIRCULAÇÃO – 

DESCUMPRIMENTO DO ART. 29, §1º, DA LEI 10931/2004 E ART.798, I, A, 

DO CPC/2015 - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Diante da 

cartularidade e da possibilidade de circulação da cédula de crédito 

bancário mediante endosso, revela-se necessária a instrução do feito com 

o título original, sendo que o descumprimento dessa determinação judicial 

determina a extinção da execução. Precedente jurisprudencial do c. STJ: 

(REsp n. 1277394/SC, Rel. Ministro Marco Buzzi, 4ª T., j. 16.02.2016). 

(TJMT - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado: 

00155319020148110055, Relator: Sebastiao de Moraes Filho, Data de 

Julgamento: 06/02/2019, Data de Publicação: 07/02/2019).

2. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 152187 Nr: 443-40.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA REGINA KARWOWSKI MAIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. A. M TIM CELULAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT, JACSON MARCELO NERVO - 

OAB:12883/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:76696/MG, RUBENS GASPAR SERRA - OAB:119.859

 Vistos etc.

1. Considerando a certidão de fl. 319, com fundamento no art. 854, § 5º, 

do Código de Processo Civil, converto a indisponibilidade em penhora e, 

por conseguinte, determino a expedição de alvará para o levantamento 

dos valores penhorados, a serem depositados em favor do patrono da 

parte exequente, na conta bancária indicada à fl. 310.

2. Cumprida a determinação acima, intime-se a parte exequente, por meio 

de seus advogados, para que se manifeste nos autos acerca da petição 

de fls. 318/318-verso, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão e presunção do cumprimento integral da obrigação.

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 187867 Nr: 9164-10.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILO BOSCOLI DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO DE MOLAS NORTÃO LTDA - ME, 

OSMIR FERNANDES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO BOSCOLI DIAS - 

OAB:20.423-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA FINGER 

MASCARELLO - OAB:OAB/MT 9.669-A, LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO - OAB:MT/3530-A

 Vistos etc.

1. Considerando que houve o decurso do prazo assinalado para 

pagamento da obrigação e que, instada a se manifestar nos autos, a parte 

exequente se quedou inerte, presume-se a satisfação integral do débito a 

que se referem os presentes autos.
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2. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil.

3. Eventuais custas remanescentes, pela parte exequente. Honorários 

advocatícios nos termos do acordo.

4. Publique. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, expeça-se 

alvará para liberação dos valores constritos (fl. 228) na forma requerida à 

fl. 232 e, em seguida, arquivem-se os autos, observadas as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 250342 Nr: 18491-08.2015.811.0015

 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: WALTER DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACI HENTGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando José Vieira - 

OAB:18011/0, LUIZ FERNANDO DE MELLO - OAB:137705, Walter de 

Mello Filho - OAB:14.041

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/MT, OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - 

OAB:6002-MT

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de 

intimação/audiência da testemunha, conforme termo de audiência fls. 

1146/verso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 281417 Nr: 16753-48.2016.811.0015

 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: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LEGAL LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RETÍFICA DE MOTORES MOTORNEI LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GUERRA LONGO - 

OAB:OAB/RS 84.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051/MT, LINIERE LUCINEIA OLIVEIRA DA SILVA - OAB:OAB/RS 

91.641

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte autora, pessoalmente e por meio de seus advogados, 

para manifestar interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 

1º).

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, intime-se a parte ré, por 

meio de seus advogados, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestem-se nos autos, formulando os requerimentos que entender 

cabíveis, sob pena de preclusão.

3. Caso a parte autora não seja localizada, desde já determino sua 

intimação por edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

4. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, intime-se a parte ré, nos 

termos do item "2" da presente decisão.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 196295 Nr: 18034-44.2013.811.0015

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido 

de DESISTÊNCIA da ação formulada à fl. 111.

2. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito.

 3. Eventuais custas remanescentes, pela parte exequente (art. 90, CPC). 

Sem condenação em honorários advocatícios.

4. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 359744 Nr: 10024-98.2019.811.0015

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. DO PRADO - ME, LORI DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉD LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 Vistos em correição permanente.

1. Recebo os embargos para discussão, sem efeito suspensivo, na forma 

do art. 919 do Código de Processo Civil, uma vez que não há pedido nesse 

sentido.

2. Comungando do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ - 

AREsp: 870596 AM 2016/0028667-5, Relator: Ministro Marco Buzzi, 

publicação: 28/05/2018), bem como considerando que a parte exequente 

possui advogado constituído nos autos em apenso, a fim de evitar futura 

alegação de nulidade, com fulcro no art. 76, “caput”, do Código de 

Processo Civil, suspendo o presente feito e, por conseguinte, determino a 

intimação da parte embargada, pessoalmente e por DJ-e, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, regularize sua representação processual, sob 

pena de revelia (art. 76, § 1º, inciso II, CPC).

3. Cumprida a determinação acima, intime-se a parte embargada para, 

querendo, apresentar impugnação aos embargos, no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 920, inciso I, CPC).

4. Após, voltem-me conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 184473 Nr: 5550-94.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HBBS-BM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA MAGRO MARTINS - 

OAB:21775/O, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - 

OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Considerando que decorreu prazo superior ao requerido na petição de 

fls. 118/119, determino a intimação da parte exequente, por meio de seus 

advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra o item “1” da 

decisão de fls. 116/116-verso, sob pena de desconstituição da penhora e 

extinção do feito, sem resolução de mérito.

2. Comprovada a averbação, prossiga-se no cumprimento dos itens “2” e 

seguintes da decisão de fls. 116/116-verso.

3. Não havendo manifestação, voltem-me conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 74156 Nr: 2540-86.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. S. QUINELATO - ME, APARECIDA SCARPE 

QUINELATO

 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: ISAIAS GRACEL ROSMANN - 

OAB:8265-A
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 Vistos etc.

1. Considerando a impossibilidade de proceder ao bloqueio através do 

sistema Bacenjud, pois não foram localizados valores depositados em 

conta(s) bancária(s) pertencente(s) às executadas, conforme consta às 

fls. 454/455, acolho os pedidos formulados na petição de fl. 457 e, por 

conseguinte, passo a localizar bens em nome da parte executada junto ao 

sistema Renajud e Infojud.

2. Destarte, consigno que procedi a busca em nome da parte executada, 

por meio do sistema Renajud, restando, porém, infrutífera a diligência, pois 

não foram localizados veículos, conforme extrato em anexo.

3. Assim, procedi a pesquisa junto ao sistema Infojud, a fim de obter a 

última declaração de imposto de renda da parte executada disponível junto 

ao convênio.

4. Destarte, determino a intimação da parte exequente, por meio de seus 

advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos 

autos, formulando os requerimentos que entender cabíveis, oportunidade 

em que deverá juntar aos autos cálculo atualizado do débito exequendo, 

sob pena de arquivamento.

4.1. Consigno que as buscas via Bacenjud, Renajud ou Infojud, somente 

serão renovadas neste feito se a parte exequente trouxer aos autos 

comprovação do esgotamento das diligências extrajudiciais realizadas, 

sem êxito.

5. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos.

6. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 43419 Nr: 8226-30.2004.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ILDA DA SILVA PEDRO, AMENEGILDO DA SILVA 

LIMA, VALQUIRIA DA SILVA LIMA BALSAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO FLORIANO SEVERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 Vistos etc.

1. Diante da inércia da parte exequente, uma vez que, devidamente 

intimada a dar prosseguimento ao feito, não se manifestou no prazo 

concedido (fl. 313), determino o arquivamento dos autos, observadas as 

formalidades legais.

2. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 203709 Nr: 5953-29.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. SALGUEIRO MARQUES, ANTONIO 

SALGUEIRO, APARECIDA GOBO SALGUEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:OAB/MT 18.603/B, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT - 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Com fulcro no art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil, 

SUSPENDO o feito pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se 

suspenderá a prescrição.

2. Decorrido o prazo do item “1”, intime-se a parte exequente para que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento e início do prazo prescricional, na forma indicada pelo art. 

921, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil.

3. Havendo manifestação pelo prosseguimento do feito, na forma do item 

“2”, voltem-me os autos conclusos.

4. Decorrido o prazo do item “2”, sem manifestação, determino o 

arquivamento provisório dos presentes autos até nova manifestação dos 

interessados, caso em que começará a fluir o prazo da prescrição 

intercorrente.

5. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 117592 Nr: 9904-07.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS FERNANDO QUIROGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS BARNES - 

OAB:56.242/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE ANDREA DO AMARAL 

DE PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 Vistos etc.

1. Defiro o pedido de fls. 474/474-verso. Destarte, procedi a pesquisa 

junto ao sistema Infojud, a fim de obter a última declaração de imposto de 

renda da parte executada disponível junto ao convênio Infojud.

2. Tendo em vista a pesquisa exitosa, tratando-se de dados protegidos 

por sigilo fiscal, determino que as informações obtidas junto a Receita 

Federal do Brasil sejam encartadas ao feito, o qual passará a tramitar em 

segredo de justiça somente com relação ao acesso aos autos, que deverá 

ser limitada às partes e seus respectivos advogados devidamente 

constituídos, devendo a Secretaria proceder com o necessário para 

identificação visual de tal condição.

3. Em seguida, determino a intimação da parte exequente, por meio de 

seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste 

nos autos, formulando os requerimentos que entender cabíveis, sob pena 

arquivamento.

3.1. Assinalo que as buscas via Bacenjud, Renajud ou Infojud, somente 

serão renovadas neste feito se a parte exequente trouxer aos autos 

comprovação do esgotamento das diligências extrajudiciais realizadas, 

sem êxito.

4. Decorrido o prazo do item “4”, com ou sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 117742 Nr: 10094-67.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORENÇON & SILVA LTDA - RUMO NORTE 

TRANSPORTES, BRUNO HENRIQUE DA SILVA LORENCON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Expeça-se carta precatória, a ser cumprida no endereço indicado à fl. 

153-verso, a fim de que seja procedida a penhora, avaliação e remoção 

do reboque Rhema Karaja, 2004/2004, placa JZR-2786, devendo este ser 

entregue em mãos à parte exequente, que, desde já, nomeio como fiel 

depositária do bem eventualmente removido (art. 840, § 1º, CPC).

2. Na mesma oportunidade, intime-se pessoalmente a parte executada 

para que, querendo, se manifeste em 15 (quinze) dias acerca da penhora, 

sob pena de preclusão (art. 841, CPC).

3. Com o retorno da deprecata, 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): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 96494 Nr: 3555-22.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDO RAMOS VIEIRA, SOLANGE MARIA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO DA COSTA MOSQUETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE TAVARES DOS REIS - 
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OAB:OAB/SP 267.088, REBEKA VIEIRA - OAB:MT - 14.392-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Intime-se a parte exequente, por carta com aviso de recebimento, para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

1.1. Havendo manifestação, voltem-me os autos conclusos.

1.2. Acaso seja intimada e não se manifeste no feito, certifique-se e 

façam-me os autos conclusos.

 2. Caso a parte exequente não seja localizada, desde já determino sua 

intimação por edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 130113 Nr: 9328-77.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SÉRGIO MATIAS PATRUNI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEW AGRO AGRÍCOLA COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO MATIAS 

PATRUNI - OAB:4360-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gérson Luís Werner - 

OAB:6298-A

 Vistos etc.

1. Intime-se a parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no 

prazo de 15 (quinze), se manifeste acerca da impugnação ao cumprimento 

de sentença de fls. 189/194, sob pena de preclusão.

2. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 170764 Nr: 5907-11.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARA ELEINE ALBUQUERQUE PORTES.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A

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

OAB:13241-A/MT

 Vistos etc.

1. Defiro os pedidos de fl. 295 e, por conseguinte, procedo ao desbloqueio 

dos valores junto ao Sistema Bacenjud, conforme extrato em anexo.

2. Arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 152288 Nr: 491-96.2011.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO FANTINATTI BRITO

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

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/BA 1095-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Defiro os pedidos formulados na petição de fl. 174 e, por conseguinte, 

determino a realização de buscas junto aos bancos de dados a disposição 

deste Juízo, visando a localização do atual endereço do réu Rodrigo 

Fantinatti de Brito e, para tanto, procedo a juntada aos autos dos extratos 

emitidos pelos convênios.

2. Localizado endereço diferente dos já diligenciados, determino a citação 

da parte requerida, nos moldes da decisão de fls. 22/24.

 2.1. Consigno que a liminar de busca e apreensão foi devidamente 

cumprida, consoante fls. 80/81.

3. Restando infrutíferas as diligências do item “2”, intime-se a parte autora, 

por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste nos autos, formulando os requerimentos que entender cabíveis, 

sob pena de extinção do feito, sem resolução de mérito.

4. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 220449 Nr: 18662-96.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCIO CAMPISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOREIRA GOULART - 

OAB:13439-A/MT, SIMONE BESOLD - OAB:17.545-O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.1. A celebração de acordo entre as partes, no processo 

executivo, tem, via de regra, a finalidade conceder ao devedor prazo e 

condições diferenciadas para quitação do débito, suspendendo-se a ação 

até cumprimento do avençado e, em caso de inadimplência, a execução 

retornará ao seu curso regular, como bem institui o art. 922 do Código de 

Processo Civil.1.1. Assim, não há que se falar em intimação do executado 

na forma do art. 523 do Código de Processo Civil, conforme requerido na 

petição de fls. 71/80, uma vez a decisão de fl. 69 apenas acatou a 

vontade das partes representada pelo instrumento de fls. 58/62 de 

suspenderem a ação e não extingui-la com resolução de mérito, 

prevalecendo, portanto e para todos os efeitos, o título executivo original 

(fls. 11/17).1.2. Retifique-se a D.R.A. para que conste a correta classe 

processual, qual seja, Execução de Título Extrajudicial.2. Dando 

prosseguimento ao feito, intime-se a parte exequente, por meio de seus 

advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos 

cálculo atualizado do débito exequendo, abatendo os valores 

eventualmente pagos pela parte executada quando da celebração dos 

acordos, sob pena de extinção do feito, sem resolução de mérito.3. Com a 

juntada do cálculo atualizado, proceda-se nova tentativa de intimação dos 

executados, no endereço constante na inicial, para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida atualizada, dos juros moratórios, das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida 

atualizada, dos juros moratórios, das custas processuais e dos 

honorários advocatícios (art. 829 c/c art. 831 do Código de Processo 

Civil).(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 249739 Nr: 18120-44.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR ROLIM DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOREIRA GOULART - 

OAB:13439-A/MT, SIMONE BESOLD - OAB:17.545-O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.1. A celebração de acordo entre as partes, no processo 

executivo, tem, via de regra, a finalidade conceder ao devedor prazo e 

condições diferenciadas para quitação do débito, suspendendo-se a ação 

até cumprimento do avençado e, em caso de inadimplência, a execução 

retornará ao seu curso regular, como bem institui o art. 922 do Código de 

Processo Civil.1.1. Assim, não há que se falar em intimação dos 

executados na forma do art. 523 do Código de Processo Civil, conforme 

requerido na petição de fls. 54/61, uma vez a decisão de fl. 51 apenas 

acatou a vontade das partes representada pelo instrumento de fls. 40/50 

de suspenderem a ação e não extingui-la com resolução de mérito, 

prevalecendo, portanto e para todos os efeitos, o título executivo original 

(fls. 12/18).1.2. Retifique-se a D.R.A. para que conste a correta classe 

processual, qual seja, Execução de Título Extrajudicial.2. Dando 

prosseguimento ao feito, intime-se a parte exequente, por meio de seus 

advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos 
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cálculo atualizado do débito exequendo, abatendo os valores 

eventualmente pagos pela parte executada quando da celebração dos 

acordos, sob pena de extinção do feito, sem resolução de mérito.3. Com a 

juntada do cálculo atualizado, proceda-se nova tentativa de intimação dos 

executados, no endereço constante na inicial, para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida atualizada, dos juros moratórios, das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida 

atualizada, dos juros moratórios, das custas processuais e dos 

honorários advocatícios (art. 829 c/c art. 831 do Código de Processo 

Civil).(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 268772 Nr: 8947-59.2016.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR VIDAL DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT, MARCIO FERNANDO CARNEIRO - OAB:17.975/MT

 Vistos etc.

1. Certifique-se a tempestividade da contestação de fls. 99/108.

2. Na sequência, intime-se a parte autora, por meio de seus advogados, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca da 

contestação de fls. 99/118, sob pena de preclusão.

3. Após, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 269950 Nr: 9734-88.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOREIRA GOULART - 

OAB:13439-A/MT, SIMONE BESOLD - OAB:17.545-O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.1. A celebração de acordo entre as partes, no processo 

executivo, tem, via de regra, a finalidade conceder ao devedor prazo e 

condições diferenciadas para quitação do débito, suspendendo-se a ação 

até cumprimento do avençado e, em caso de inadimplência, a execução 

retornará ao seu curso regular, como bem institui o art. 922 do Código de 

Processo Civil.1.1. Assim, não há que se falar em intimação da executada 

na forma do art. 523 do Código de Processo Civil, conforme requerido na 

petição de fls. 49/56, uma vez a decisão de fl. 48 apenas acatou a 

vontade das partes representada pelo instrumento de fls. 45/47 de 

suspenderem a ação e não extingui-la com resolução de mérito, 

prevalecendo, portanto e para todos os efeitos, o título executivo original 

(fls. 12/15 e aditivo de fls. 16/17).1.2. Retifique-se a D.R.A. para que 

conste a correta classe processual, qual seja, Execução de Título 

Extrajudicial.2. Dando prosseguimento ao feito, intime-se a parte 

exequente, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, junte aos autos cálculo atualizado do débito exequendo, 

abatendo os valores eventualmente pagos pela parte executada quando 

da celebração dos acordos, sob pena de extinção do feito, sem resolução 

de mérito.3. Com a juntada do cálculo atualizado, proceda-se nova 

tentativa de intimação da executada, no endereço constante na inicial, 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida atualizada, 

dos juros moratórios, das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

bastem para o pagamento da dívida atualizada, dos juros moratórios, das 

custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 829 c/c art. 831 

do Código de Processo Civil).(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 297585 Nr: 6967-43.2017.811.0015

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRIDES FERREIRA DE SIQUEIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO SILVA, YANN THIAGO ROSA SILVA, 

SARA CRISTINA REDEZ SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO ANTONIO SANTANA 

SALIONI - OAB:OAB/MT 21.537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Intime-se a parte embargante, por edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, 

para manifestar interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 

1º).

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

 3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 358383 Nr: 9152-83.2019.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS DOS REIS, MARCIA DOMINGUES 

FERREIRA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO MARTINS DE PAIVA, LAURA 

MARGARIDA SÁ BARROS DE PAIVA, JOSE MARCIO DE PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINTIA MARY DUTRA BELINI - 

OAB:OAB/MT 19.060, Renato Valgas Rodrigues - OAB:13.319-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE PITOMBO 

RIBEIRO DE OLIVEIRA - OAB:15467/MT

 Vistos etc.

1. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de 

desistência da presente ação formulada à fl. 121/121V dos autos sob n. 

1275-63.2017.811.0015 – Código 288295.

2. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito.

 3. Custas processuais já recolhidas (fl. 106). Honorários advocatícios nos 

termos do acordo formulado nos autos em apenso.

4. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 312146 Nr: 15860-23.2017.811.0015

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRATIVA RURAL LTDA. EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO OESTE LOGÍSTICA OURO FINO LTDA. 

incorporada pela OURO FINO AGRONEGÓCIOS L

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Núcleo de 

Sinop/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDINEIA SANTOS DIAS - 

OAB:197358/SP

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os embargos à execução e, por 

conseguinte, julgo extinto o presente processo, com resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor 

atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código 

de Processo Civil.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Com o trânsito em 

julgado, o que deverá ser certificado, procedam-se com as anotações 

necessárias, bem como traslade-se fotocópia da presente sentença para 

os autos principais (Cód. 129507) e, em seguida, arquivem-se os autos, 

observadas as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 288295 Nr: 1275-63.2017.811.0015

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS DOS REIS, MARCIA DOMINGUES 
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FERREIRA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO MARTINS DE PAIVA, LAURA 

MARGARIDA SÁ BARROS DE PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINTIA MARY DUTRA BELINI - 

OAB:OAB/MT 19.060, RENATO VALGAS RODRIGUES - OAB:13319/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE PITOMBO 

RIBEIRO DE OLIVEIRA - OAB:15467/MT

 Vistos etc.

1. Translade-se fotocópia das fls. 121/122 e 124/126 aos autos sob 

códigos n. 265971 e 358383.

2. Considerando que as partes informaram o cumprimento integral da 

obrigação (fls. 124/126), com fundamento no artigo 526, § 3º, c/c art. 924, 

II, ambos do Código de Processo Civil, declaro satisfeita a obrigação.

3. Consigno que a baixa da averbação será determinada nos autos da 

execução.

4. Após as providências necessárias, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 264989 Nr: 6509-60.2016.811.0015

 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: CELIA CRISTINA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PAULO DA SILVA LELIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A, JÉSSICA CAROLINE SILVA - OAB:OAB/MT 19.721

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Defiro o pedido de fls. 142/142-verso e, por conseguinte, determino a 

intimação da parte requerida, pessoalmente, para que, em 48 (quarenta e 

oito) horas, compareça à Defensoria Pública, a fim de regularizar sua 

representação processual, sob pena de preclusão.

1.1. Diligência do Juízo.

2. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 265971 Nr: 7066-47.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO MARTINS DE PAIVA, LAURA MARGARIDA 

SÁ BARROS DE PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS DOS REIS, MARCIA 

DOMINGUES FERREIRA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE PITOMBO 

RIBEIRO DE OLIVEIRA - OAB:15467/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINTIA MARY DUTRA BELINI - 

OAB:OAB/MT 19.060

 Vistos etc.

1. Considerando que as partes informaram o cumprimento integral do 

acordo formulado nos autos sob n. 1275-63.2017.811.0015 (código 

288295) e, inclusive, pugnaram pela liberação da averbação premonitória 

inserida no imóvel sob matrícula n. 59.619 (fls. 124/126 – autos código 

288295), expeça-se ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT 

para que proceda a baixa de eventual averbação premonitória junto ao 

imóvel supracitado.

2. Outrossim, diante do cumprimento do acordo formulado nos embargos à 

execução, determino a intimação das partes, por meio de seus 

advogados, para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, manifestem 

eventual interesse no prosseguimento deste feito, consignando que a 

inércia ensejará na extinção da execução pelo pagamento integral do 

débito (art. 924, II, NCPC).

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 240407 Nr: 12241-56.2015.811.0015

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO GALANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ROGERIO MARÇAL - 

OAB:MT/12.492-B

 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 EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Em 

observância ao princípio da causalidade, nos termos do art. 85, § 10, do 

Código de Processo Civil, condeno a parte embargada ao pagamento de 

custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, traslade-se fotocópia da 

presente sentença, bem como do instrumento procuratório de fl. 23 para 

os autos principais (Cód. 240407) e, em seguida, arquivem-se os autos, 

observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 262381 Nr: 5066-74.2016.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR RICARDO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO RODRIGO FERNANDES CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL APARECIDO ANIZIO 

CALDAS - OAB:OAB/SP 273.528

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

 Ante o exposto, REJEITO os embargos monitórios e, consequentemente, 

JULGO PROCEDENTE a ação monitória para CONVERTER o mandado inicial 

em executivo (art. 702, §8º, do CPC), condenando a parte ré ao 

pagamento da importância descrita nas cártulas acostadas às fls. 16/17 

(Cheque n. 000156, no valor de R$ 2.000,00 [dois mil reais]; Cheque n. 

000157, no valor de R$ 2.500,00 [dois mil e quinhentos reais]), corrigida 

monetariamente pelo INPC, a partir da data de emissão (05.10.2014 e 

05.11.2014) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

primeira apresentação de cada cártula à instituição financeira sacada. Por 

conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Uma vez que não se 

pode presumir a condição de necessidade financeira da parte ré, deixo de 

conceder-lhe a gratuidade da justiça e condeno-lhe ao pagamento das 

custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, que 

arbitro, em observância ao artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de 

Processo Civil, em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.Com 

o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado pela Sra. Gestora, 

aguarde-se a manifestação da parte interessada pelo prazo 15 (quinze) 

dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se (art. 1.284 da CNGC), observadas 

as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 224702 Nr: 2575-31.2015.811.0015

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELYN NAIANA GIACOMELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

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

 (...)acolho em parte a preliminar de nulidade de citação e, por 

conseguinte, determino que se proceda nova tentativa de citação da parte 

ré nos endereços supramencionados.5. Após o cumprimento das 

diligências, intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.6. Na 

sequência, vistas à Defensoria Pública.7. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula
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 Cod. Proc.: 228153 Nr: 4495-40.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS PECORARI

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

OAB:128938, RICARDO NEVES COSTA - OAB:OAB/MT 12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Considerando o disposto no art. 775, “caput”, do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, a 

DESISTÊNCIA da execução formulada à fl. 96.

2. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.

 3. Eventuais custas e despesas processuais remanescentes, pela parte 

exequente. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da 

ausência de triangulação processual.

4. Consigno que procedi a baixa das restrições junto ao Sistema Renajud.

5. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 229130 Nr: 5106-90.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON LUIZ DE LIMA

 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:

 Vistos etc.

1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido 

de DESISTÊNCIA da ação formulada à fl. 28.

2. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito.

 3. Eventuais custas remanescentes, pela parte exequente (art. 90, CPC). 

Sem condenação em honorários advocatícios.

4. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, observadas as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 199591 Nr: 2300-19.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. DE LURDES BARBIERI VESTUÁRIO - ME, 

SEBASTIÃO GALANI

 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: FABIO ROGERIO MARÇAL - 

OAB:MT/12.492-B

 Vistos etc.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, para 

sanar contradição quanto à sentença proferida à fl. 92 (fls. 94/95v).

DECIDO.

2. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, dispõe:

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

 2.1. Desse modo, os embargos declaratórios devem ser manejados com o 

escopo de elucidar obscuridade, de afastar contradição, suprimir omissão 

e corrigir erro material evidente existente no julgado, sendo incabíveis para 

veicular, isoladamente, o propósito de prequestionamento ou o 

inconformismo com o teor do julgamento.

 2.2. A parte exequente insurge-se em face dos honorários advocatícios 

arbitrados em favor do patrono do executado, sob o fundamento de que a 

parte executada não constituiu advogado nos autos.

2.3. Pois bem. É sabido que no processo de execução, um dos 

instrumentos de defesa da parte executada é o procedimento de 

embargos à execução, previsto no art. 914 e seguintes do Código de 

Processo Civil:

“Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.

§ 1º Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, 

autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais 

relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, 

sob sua responsabilidade pessoal.

(...).”

2.4. No caso em tela, não obstante a argumentação da parte exequente, 

verifica-se que a parte executada apresentou embargos à execução, 

distribuído por dependência ao presente feito (autos n. 

12241-56.2015.811.0015 – código 240407), sendo que naqueles autos 

constituiu advogado, conforme se infere do instrumento procuratório de fl. 

23 (autos em apenso).

2.5. Destarte, juntada procuração aos autos dos embargos à execução, 

despicienda a repetição do instrumento nos autos principais. Nesse 

sentido é o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – REVOGAÇÃO DA 

AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE 

INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS QUE NÃO CONSTITUÍRAM ADVOGADO 

NA EXECUÇÃO – PUBLICAÇÃO PARA ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS 

EMBARGOS À EXECUÇÃO EM APENSO – VALIDADE DO INSTRUMENTO 

NOS AUTOS PRINCIPAIS – RECURSO PROVIDO EM PARTE.“(...) Os 

embargos à execução, ainda que possuam natureza de ação autônoma de 

conhecimento, não se dissociam do processo que lhe deu origem, pela 

relação de principal e acessório. Assim, a juntada de procuração aos 

autos dos embargos à execução, torna desnecessária a repetição do 

instrumento nos autos principais, ao menos enquanto permanecerem 

apensados, não havendo que se falar em defeito de representação (...) 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (TJ-RJ - AI: 00696293720158190000 

RIO DE JANEIRO ILHA DO GOVERNADOR REGIONAL 1 VARA CÍVEL, 

Relator: FERDINALDO DO NASCIMENTO, Data de Julgamento: 17/05/2016, 

DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2016). (TJMT - 

N.U 1003664-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira 

Câmara de Direito Privado, j. 23.07.2019, p. 24.07.2019).

2.6. Nessa perspectiva, tendo a parte executada oferecido defesa 

através de embargos à execução e por meio de advogado devidamente 

constituído, uma vez que a parte exequente desistiu da ação executiva, 

como no caso em tela, recai sobre ela o ônus sucumbencial, consoante 

estabelece o artigo 90 do Código de Processo Civil:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia 

ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão 

pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.”

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE 

EXECUÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO DEVIDAMENTE 

HOMOLOGADO. RETRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESISTÊNCIA 

IRRETRATÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO MANTIDA. I. O art. 775 do Código de Processo Civil autoriza o 

exequente a desistir da ação de execução, sendo que o pedido de 

desistência, quando devidamente homologado em juízo, constitui ato 

unilateral irretratável. No caso, a autora/exequente requereu 

expressamente a desistência da ação de execução, sendo homologado, 

posteriormente, pelo juízo de origem, inexistindo qualquer indício de que o 

pedido foi formulado equivocada ou erroneamente, motivo pelo qual 

impõe-se a manutenção da sentença homologatória de desistência da 

ação. II. Os honorários advocatícios devem representar justa remuneração 

ao profissional. Caso em que o percentual fixado em primeira instância se 

revela suficiente e condizente com as peculiaridades do caso, observado 

os termos dos artigos 85, §2º, incisos I ao IV, 775, inciso I, e 90, todos do 

NCPC. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJRS – Apelação Cível, Nº 

70077556025, Décima Sétima Câmara Cível, Rel. Liege Puricelli Pires, j. 

28.06.2018, p. 09.07.2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE 

EXECUÇÃO. VERBA HONORÁRIA. 1. Os honorários advocatícios devem 
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ser pagos pela parte desistente, conforme dispõe o artigo 90, caput, do 

CPC/15. 2. Sendo parcial a desistência, a responsabilidade pelos 

honorários será proporcional à parcela à qual se renunciou, nos termos do 

artigo 90, §1º, do CPC/15. 3. Revela-se razoável o montante arbitrado pelo 

julgador a quo a título de verba honorária, haja vista o trabalho realizado 

pelo procurador da parte executada e o tempo exigido para seu serviço, 

nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO. (TJRS – Agravo de Instrumento, Nº 70074801903, Décima 

Quarta Câmara Cível, Rel. Mário Crespo Brum, j. 26.10.2017, p. 

30.10.2017).

2.7. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração de fls. 94/95 

e, no mérito, nego-lhes provimento, mantendo a sentença conforme 

prolatada.

3. No mais, cumpra-se conforme determinado à fl. 92.

4. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 198925 Nr: 1761-53.2014.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO MUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA NUTRIBIO - NUTRIÇÃO ANIMAL 

E ÓLEOS VEGETAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON DE JOÃO ALVIM - 

OAB:19446 OAB/PR, PLÍNIO FRANCISCO BERGAMASCHI JÚNIOR - 

OAB:8384-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084, NADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - OAB:10382/MT, 

NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845-MT

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do requerido para 

que no prazo de cinco (05) dias, recolha as guias para expedição de 

Carta Precatória a ser encaminhada para a Comarca de Presidente 

Prudente-SP e Comarca de Maringá-PR, com a finalidade de proceder a 

intimação das testemunhas, conforme petição fls. 203/verso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 184410 Nr: 5484-17.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LABORATÓRIO BIOCLINICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO AFONSO PONCIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVALDO SERGIO DA SILVEIRA - 

OAB:12565/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA CAROLINA BRAGA 

MENEZES - OAB:15.677-MT, TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES 

- OAB:MT - 6972 / B

 Vistos etc.

1. Considerando que se trata de cumprimento de sentença de honorários 

advocatícios (fls. 148/149), HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o ACORDO formulado pelas partes às fls. 174/176.

2. Junte-se o que está pendente de juntada.

3. Em seguida, conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 192327 Nr: 13997-71.2013.811.0015

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA DA MADEIRA COMERCIO DE MADEIRAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT, 

EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:6193/MT

 (...)3. Assim, considerando que os honorários de sucumbência fixados na 

sentença de fls. 158/159v pertencem ao advogado que atuou na fase de 

conhecimento, ausente sua expressa concordância, não recebo o pedido 

de cumprimento de sentença de fls. 164/166.4. Decorrido o prazo recursal 

sem requerimentos, promova-se o arquivamento dos autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 171230 Nr: 6381-79.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SILVA ROSA - 

OAB:15.100/MT, EDNEY LUIZ HEBERLE - OAB:15.191/MT, EDUARDO 

MARQUES CHAGAS - OAB:13699/MT, JOAO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:MT 10.924, JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - 

OAB:13977-A/MT, NAIRANA GRASIELA ZANZARINI RODRIGUES - 

OAB:15872-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALUISIO FELIPHE BARROS - 

OAB:15712/MT

 Vistos etc.

1. Considerando que as diligências junto ao convênio Bacenjud restaram 

infrutíferas (fls. 181/181-verso), 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 do montante, conforme extrato em anexo.

2. Com fundamento no art. 844 do Código de Processo Civil, intime-se a 

parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, providencie a averbação da penhora junto ao Cartório de 

Registro de Imóveis competente, sob pena de desconstituição da penhora.

3. Intime-se, ainda, Alcione Bom Despacho Teixeira Costa, cônjuge do 

executado, por mandado, no endereço indicado

 à fl. 198, para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste 

acerca da penhora, sob pena de preclusão (art. 842, CPC).

3.1. Deverá a Sra. Gestora Judiciária certificar o decurso do prazo do item 

“4”, com ou sem manifestação.

4. No mais, previamente a análise das petições de fls. 218/223 e 226/231, 

determino a expedição de mandado de constatação do imóvel localizado 

na Av. das Figueiras, n. 646, Setor Comercial, nesta urbe, a fim de 

verificar se o imóvel em questão constitui ou não bem de família, devendo 

o(a) Oficial(a) de Justiça responsável pelo cumprimento certificar quem 

são os moradores da residência e seu vínculo com o executado, lavrando 

auto circunstanciado das informações colhidas.

4.1. Diligência do juízo.

4.2. Com o cumprimento da ordem, intimem-se as partes, por meio de seus 

advogados, para que, querendo, se manifestem acerca do auto de 

constatação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.

5. Ao final, voltem-me conclusos.

6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 172072 Nr: 7179-40.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEISE SIMONE DINARTE

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

OAB:8794-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Considerando o disposto no art. 775, “caput”, do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, a 

DESISTÊNCIA da execução formulada à fl. 93.

2. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito.

 3. Eventuais custas e despesas processuais remanescentes, pela parte 

exequente. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da 

ausência de triangulação processual.

4. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 129507 Nr: 8722-49.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE LOGÍSTICA OURO FINO LTDA. 

incorporada pela OURO FINO AGRONEGÓCIOS L

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMINISTRATIVA RURAL LTDA. EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINEIA SANTOS DIAS - 

OAB:197358/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Intime-se a parte exequente, por meio de seu advogado, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se nos autos, formulando os 

requerimentos que entender cabíveis, oportunidade em que deverá 

apresentar cálculo atualizado do débito exequendo, sob pena de extinção 

do feito.

2. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63616 Nr: 3276-41.2005.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANCHES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PROD. 

AGROPECUÁRIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONIR JOSÉ PETRY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 7274, ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 8718

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ESTHEFANY 

EDUARDA MALONYAI CAVALIERI, para devolução dos autos nº 

3276-41.2005.811.0015, Protocolo 63616, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 188983 Nr: 10291-80.2013.811.0015

 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: FELIZ NATAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ TAVARES RUBIM DE TOLEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE 

CARVALHO - OAB:17.798/ - MT, LUIZ PIRES ROCHA - OAB:13067/MT, 

THALISSON MAKE FERNANDES RAMOS - OAB:23.316-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Núcleo 

de Sinop/MT - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THIAGO JUNIOR 

TREVISOL, para devolução dos autos nº 10291-80.2013.811.0015, 

Protocolo 188983, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 203914 Nr: 6114-39.2014.811.0015

 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: ANTONIO PINTO SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAROLDO CEZAR DA SILVA, SANDRA DE 

ALMEIDA MANSO E SILVA, MÁRIO MENDES MARCOSKI, ROSELI 

ROSANHA DESBESSEL, ADAO RICARDO DE FREITAS, JULIANA 

MORELATO TOLEDO NAZARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT - 6280/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B, EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - 

OAB:11.988-MT, JOÃO PAULO CURIA PEREIRA - OAB:21501/O, LUIS 

AUGUSTO LOUREIRO DE CARVALHO - OAB:17.798/ - MT, THALISSON 

MAKE FERNANDES RAMOS - OAB:23.316-MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THIAGO JUNIOR 

TREVISOL, para devolução dos autos nº 6114-39.2014.811.0015, 

Protocolo 203914, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 335857 Nr: 13394-22.2018.811.0015

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANI ZANOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PINTO SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE 

CARVALHO - OAB:17.798/ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEPINÉ DE 

OLIVEIRA - OAB:MT - 14.125, CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA - 

OAB:22627, EDIVANDE JOSÉ DE FREITAS - OAB:PR 63951, OSNIR 

ALVES DA SILVA - OAB:51489/PR, SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA 

- OAB:MT - 6280/B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THIAGO JUNIOR 

TREVISOL, para devolução dos autos nº 13394-22.2018.811.0015, 

Protocolo 335857, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 367290 Nr: 14904-36.2019.811.0015

 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: ANTONIO PINTO SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOACIR ANTONIO COSTENARO, IRANI 

ZANOTO, CLAUDETE TEREZINHA ZANOTTO, HAROLDO CEZAR DA 

SILVA, SANDRA DE ALMEIDA MANSO E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA DEPINÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:MT - 14.125, CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA - OAB:22627, 

SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:MT - 6280/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THIAGO JUNIOR 

TREVISOL, para devolução dos autos nº 14904-36.2019.811.0015, 

Protocolo 367290, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122270 Nr: 1431-95.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO AMADEU FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDO RAMOS VIEIRA, IVANILDO RAMOS 

VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA MÔNICA BRITEZ - 

OAB:MT19.528/O, MARCO AURÉLIO FAGUNDES - OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE TAVARES DOS 

REIS - OAB:OAB/SP 267.088, REBEKA VIEIRA - OAB:MT - 14.392-A

 Certifico que decorreu o prazo sem que fosse atendido o item 2 da 

decisão de fls. 415 pelo exequente, intimado através de seus advogados 

via DJE (fls. 418). Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do 

Novo CPC e Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) dos 

executados a manifestarem-se quanto ao último parágrafo da decisão de 

fls. 403 verso. Prazo: Cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 192122 Nr: 13771-66.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO ISSAMU TANAKA, ALEXANDRE NOBORU 

TANAKA, CASA CHINA - COMÉRCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA. - EPP
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEONAI GARCIA, VALDOMIRO GOMES 

PESSOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA VILCHES LEMES - 

OAB:15670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE ANDREA DO AMARAL 

DE PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 Certifico em cumprimento ao item 2 da determinação de fls. 145, que 

decorreu o prazo sem que fosse apresentada impugnação quanto a 

indisponibilidade de ativos pelo requerido Valdomiro Gomes Pessoa 

intimado, através de sua advogado conforme DJE (fls. 170).Certifico ainda 

conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) dos exequentes a 

manifestarem-se nos termos do item 4 da decisão de fls. 106. Prazo: Cinco 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 257908 Nr: 2457-21.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE DA SILVA FRANCISCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAERCIO CLAUDINO LOCATELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE RANECO - OAB:OAB/MT 

17.579

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, decorreu o prazo legal sem que fosse apresentado 

comprovante do pagamento do débito pelo requerido intimado 

pessoalmente às fls 82 verso. Certifico conforme autorizado pelo art. 152, 

inc. VI, do Novo CPC e Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) 

advogado(a)do autor a manifestar-se no prazo de quinze dias.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007794-03.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT8014-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTROPAR AUTO SERVICE EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1007794-03.2018.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

Considerando a composição amigável entre as partes, com fulcro no artigo 

840 do Código Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o ACORDO formulado nos autos (ID. 30356254). 

2. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil. 3. Ficam dispensadas eventuais custas remanescentes, 

nos termos do artigo 90, § 3º, do CPC. Honorários advocatícios nos termos 

do acordo. 4. Cancelo a audiência designada para o dia 17.03.2020. 5. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após as providências necessárias, 

arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Sinop/MT, 16 

de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015027-17.2019.8.11.0015

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))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON DE SOUZA FERREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1015027-17.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: ADILSON DE SOUZA 

FERREIRA Vistos etc. 1. Considerando a composição amigável entre as 

partes, com fulcro no artigo 840 do Código Civil, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o ACORDO 

formulado nos autos (ID. 28981775). 2. Por conseguinte, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. 3. Ficam dispensadas 

eventuais custas remanescentes, nos termos do artigo 90, § 3º, do CPC. 

Honorários advocatícios nos termos do acordo. 4. P.R.I.C. Após as 

providências necessárias, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais. Sinop/MT, 13 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino 

de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1015500-03.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALGAR MULTIMIDIA S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA NEVES HENRIQUE OAB - MG110063-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUALITY TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - EPP (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1015500-03.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

ALGAR MULTIMIDIA S/A RÉU: QUALITY TELECOM SERVICOS DE 

COMUNICACAO LTDA - EPP Vistos etc. 1. Intime-se a parte autora, por 

meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove 

o recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC. 2. Decorrido o prazo supra, 

com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos 

conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 13 de março de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1015223-84.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

POLIMIX CONCRETO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY DUARTE PENNA LIMA RODRIGUES OAB - RN6530-B 

(ADVOGADO(A))

AMANDA ANGELINA DE CARVALHO MOSCZYNSKI OAB - SP321246 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINOP FIT ACADEMIA LTDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1015223-84.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

POLIMIX CONCRETO LTDA REU: SINOP FIT ACADEMIA LTDA Vistos etc. 1. 

Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das custas e taxas judiciais, 

sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do 

CPC. 2. Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, o que deverá 

ser certificado, voltem os autos conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 12 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015462-88.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GONCALVES OLIVIERI OAB - ES11703 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHONATHAN RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1015462-88.2019.8.11.0015 
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REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A REQUERIDO: JHONATHAN 

RODRIGUES DE OLIVEIRA Vistos etc. 1. Previamente a análise do pedido 

liminar formulado nestes autos, necessária se faz a emenda à inicial, a fim 

de comprovar a mora da parte requerida, haja vista que a notificação 

extrajudicial foi devolvida pelo motivo “ausente”, ID. 27606398. 2. A esse 

respeito, a jurisprudência tem se posicionado que a devolução da 

notificação por motivo “ausente” não é suficiente para ensejar a 

caracterização da mora. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO - 

DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "AUSENTE" - TENTATIVA POR OUTROS 

MEIOS NÃO PROVIDENCIADA - MORA NÃO CONFIGURADA - REQUISITO 

INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ – 

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO 

PROCESSO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APLICAÇÃO DE EFEITO 

TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - 

RECURSO PROVIDO.A notificação extrajudicial enviada ao devedor no 

endereço constante no contrato mas devolvida pelo motivo "ausente" não 

é suficiente para comprovar a mora, cabendo ao credor fazê-lo por outros 

meios. Essa prova é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente (Súmula n. 72/STJ). Aplica-se o efeito translativo à decisão 

proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência desse 

elemento necessário, por se tratar de matéria de ordem pública, com a 

consequente extinção da Ação sem julgamento do mérito (REsp 

1293721/PR). (N.U 1006249-06.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, publicado no 

DJE 28/06/2019) 3. Desta feita, intime-se a parte requerente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 321 do CPC, comprovar a 

mora da parte requerida, nos termos do artigo 2º, § 2º do Decreto-Lei nº 

911/69, sob pena de indeferimento da inicial. 4. No mesmo prazo, deverá o 

requerente efetuar o pagamento das custas e taxas judiciais vinculadas 

ao presente feito na forma como determinada no Provimento 22/2016 da 

Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso, art. 2º e parágrafos. 4.1. 

Ressalto que, em relação à guia recolhida de forma equivocada, ID. 

27606403, compete à parte interessada solicitar a restituição dos valores, 

por intermédio de requerimento direcionado ao Juiz Diretor do Foro, nos 

termos da Instrução Normativa nº 02/2011 – Versão 02. 5. Decorrido o 

prazo com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os 

autos conclusos. 6. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 13 de março de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001976-02.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

INTERCEMENT BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO CONTE FILHO OAB - SP344070-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAMOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001976-02.2020.8.11.0015 EXEQUENTE: 

INTERCEMENT BRASIL S.A. EXECUTADO: RAMOS MATERIAIS DE 

CONSTRUCAO EIRELI Vistos etc. 1. Intime-se a parte autora, por meio de 

seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC. 2. Decorrido o prazo supra, 

com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos 

conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 12 de março de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001795-98.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETE JOSE DE SENA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001795-98.2020.8.11.0015 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: DONIZETE JOSE DE 

SENA Vistos etc. 1. Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das 

custas e taxas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do artigo 290 do CPC. 2. Decorrido o prazo supra, com ou sem 

manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 3. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 12 de março de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1011157-61.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIANARU DA SILVA PAIXAO OAB - MT10105-O (ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado da requerente para que no prazo de cinco (5) dias 

manifeste nos autos informando o atual endereço da requerida visto que a 

correspondência encaminhada para citação retornou sem o devido 

recebimento, com a informação de que mudou-se, conforme ID 30346111

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013331-43.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EXTRA CAMINHOES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO GARCIA OAB - MT12339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHELTON DO BRASIL EIRELI (REU)

 

Intimar o advogado da autora para que no prazo de cinco (5) dias 

manifeste nos autos informando o atual endereço da requerida, visto que 

a correspondência retornou sem o devido recebimento com a informação 

de que mudou-se, conforme ID 30346131.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014849-68.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ENCORE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO ORTEGA FERREIRA OAB - MT0018935A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO DIOLINDO ALMEIDA (REU)

 

Intimar o advogado da autora para que no prazo de cinco (5) dias 

manifeste nos autos informando o atual endereço do requerido, visto que 

a correspondência retornou sem o devido recebimento com a informação 

de que mudou-se, conforme ID 30347568.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011108-20.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA BORGES CAMARGO (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))

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 29/1/2020, às 

16 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1011108-20.2019.8.11.0015 AUTOR(A): ANTONIA BORGES CAMARGO 

RÉU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Certifico que, em cumprimento 

a determinação sob ID 22968936 , designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 29 de Janeiro de 2020, às 16:00hs., conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 

– VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico 
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ainda que, não será expedida intimação para a parte autora conforme 

artigo 334, § 3º ( A intimação do(a) autor(a) para a audiência será feita na 

pessoa de seu advogado).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011108-20.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA BORGES CAMARGO (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 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-29395498.

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000021-33.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LENIDIA ALVES DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

3ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 

CERTIDÃO Processo: 1000021-33.2020.8.11.0015. Certifico e dou fé que a 

contestação constante do ID 29461616 e os documentos que a instrui foi 

protocolada no prazo legal. SINOP, 27 de fevereiro de 2020 Vânia Maria 

Nunes da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010034-28.2019.8.11.0015

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)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 22/1/2020, às 

10 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1010034-28.2019.8.11.0015 AUTOR(A): JOANETE MARIA PAZ DA MATA 

RÉU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Certifico que, em 

cumprimento a determinação sob ID 22479880 , designo Audiência de 

Tentativa de Conciliação para o dia 22 de Janeiro de 2020, às 10:00hs., 

conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, 

ítem 2.17.4 – VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. 

Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3º ( A intimação do(a) autor(a) para a audiência 

será feita na pessoa de seu advogado).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011276-22.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DE SOUZA CORADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 26/2/2020, às 

15 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1011276-22.2019.8.11.0015 AUTOR(A): MARIA LUCIA DE SOUZA 

CORADO RÉU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Certifico que, em cumprimento 

a determinação sob ID- 23080285, designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 26 de fevereiro de 2020, às 15:00hs, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 

– VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico 

ainda que, não será expedida intimação para a parte autora conforme 

artigo 334, § 3º ( A intimação do(a) autor(a) para a audiência será feita na 

pessoa de seu advogado).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011276-22.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DE SOUZA CORADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, e art. 152, 

Inciso VI, do novo CPC, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar 

a(o) Advogado(a) do(a) autor(a), para no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação a contestação juntada aos autos sob ID Nº-29531635.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010111-37.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROZENIRA TOMAZ 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 29/1/2020, às 8 

horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1010111-37.2019.8.11.0015 AUTOR(A): ROZENIRA TOMAZ DA SILVA 

RÉU: BANCO CETELEM S.A. Certifico que, em cumprimento a determinação 

sob ID 22479885, designo Audiência de Tentativa de Conciliação para o 

dia 29 de Janeiro de 2020, às 08:00hs., conforme autorizado pelo art. 203, 

§ 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 – VI da CNGC-MT e item 

9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será 

expedida intimação para a parte autora conforme artigo 334, § 3º ( A 

intimação do(a) autor(a) para a audiência será feita na pessoa de seu 

advogado).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010111-37.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROZENIRA TOMAZ 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))
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RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, e art. 152, 

Inciso VI, do novo CPC, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar 

a(o) Advogado(a) do(a) autor(a), para no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação a contestação juntada aos autos sob ID Nº-29346002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009967-63.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ACIR DOS SANTOS (AUTOR(A))

ANA CAROLINA LOPES DE AQUINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ASSMANN OAB - MT24590/O-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANE BARELLA SOUZA ARAUJO OAB - MT25615/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRINK'S SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICK ALVES COSTA OAB - MT7993-B (ADVOGADO(A))

 

Intimar a advogada dos autores de que fora designado o dia 29/1/2020, às 

10 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1009967-63.2019.8.11.0015 AUTOR(A): PAULO ACIR DOS SANTOS, ANA 

CAROLINA LOPES DE AQUINO RÉU: BRINK'S SEGURANCA E 

TRANSPORTE DE VALORES LTDA Certifico que, em cumprimento a 

determinação sob ID 22667556 , designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 29 de Janeiro de 2020, às 10:00hs., conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 

– VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico 

ainda que, não será expedida intimação para a parte autora conforme 

artigo 334, § 3º ( A intimação do(a) autor(a) para a audiência será feita na 

pessoa de seu advogado).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009967-63.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ACIR DOS SANTOS (AUTOR(A))

ANA CAROLINA LOPES DE AQUINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ASSMANN OAB - MT24590/O-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANE BARELLA SOUZA ARAUJO OAB - MT25615/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRINK'S SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICK ALVES COSTA OAB - MT7993-B (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, e art. 152, 

Inciso VI, do novo CPC, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar 

a(o) Advogado(a) do(a) autor(a), para no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação a contestação juntada aos autos sob ID Nº-29364373.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011200-95.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO OAB - DF18116-A (ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 12/2/2020, às 

16 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1011200-95.2019.8.11.0015 AUTOR(A): SALETE FERREIRA RÉU: BANCO 

SAFRA S-A Certifico que, em cumprimento a determinação sob ID- 

23075695, designo Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 12 de 

fevereiro de 2020, às 16:00hs., conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do 

CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 – VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do 

Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será expedida 

intimação para a parte autora conforme artigo 334, § 3º ( A intimação 

do(a) autor(a) para a audiência será feita na pessoa de seu advogado).

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012018-47.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SET IMOBILIARIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAIONARA SUZANA JUELG OAB - MT6045/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA BERENICE DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

3ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que a executada foi devidamente citada da 

ação conforme ID 25064246, deixando decorrer o prazo legal sem efetuar 

o pagamento do débito, requerer o seu parcelamento ou opor embargos à 

execução. Sinop, 9 de março de 2020. Vânia Maria Nunes da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013785-23.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES NEVES 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)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

3ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que em cumprimento ao despacho de ID 

25738397 o autor manifestou conforme ID 26859094. Sinop, 9 de março de 

2020. Vânia Maria Nunes da Silva Gestor(a) Judiciário(a

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001709-69.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILTON PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO CARATTI DE OLIVEIRA OAB - MT16666-A 

(ADVOGADO(A))

ALESSANDRA BARBERINO MOREIRA OAB - MT20339-O 

(ADVOGADO(A))

CLARISSE ODETE FACCIO FRONZA OAB - MT14928-O (ADVOGADO(A))

ALINE EVELLIN MARCON OAB - MT14003-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RETIFICAÇÃO REGISTRO CIVIL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001709-69.2016.8.11.0015 

REQUERENTE: CLEILTON PEREIRA DOS SANTOS Vistos etc. 1. 

Cientifique-se a parte autora do retorno dos autos do E. TJ/MT. 2. Após, 

arquive-se com as cautelas de estilo. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 

14 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000102-79.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON HEITOR DOS SANTOS (REQUERIDO)

LORENI BATTISTELLA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé, eu, FERNANDO KREUZ DALLAGNOL, Oficial 
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de Justiça, que em cumprimento ao respeitável mandado do Meritíssimo (a) 

Juiz (a) de Direito da TERCEIRA VARA CÍVEL desta Comarca de Sinop/MT, 

Excelentíssimo (a) Senhor (a) Doutor (a) DÉBORA ROBERTA PAIN 

CALDAS, e, extraído dos autos de nº. 1000102-79.2020.8.11.0015, 

diligenciei no dia 06/03/2020, às 08h00min até o endereço fornecido nos 

Autos, onde não fora possível CITAR o Sr. Milton Heitor dos Santos, bem 

como, a Sra. Loreni Batistella dos Santos, pois estes são desconhecidos 

no referido endereço, segundo informações obtidas junto a Sra. Daniela 

Nicaretta, moradora do apartamento em questão há 02 anos e proprietária 

da Loja Extensa Móveis, localizada no térreo deste mesmo prédio. O 

referido é verdade e dou fé. Sinop, 06 de março de 2020. Fernando Kreuz 

Dallagnol Oficial de Justiça Matrícula 25624

Certidão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1008793-19.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS LEVI BERVIG (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURINDO ECCO (REU)

FREDERICO ECO (REU)

IDALINO ECCO (REU)

MAXIMINO ECCO (REU)

VITELIO JOSE ECCO (REU)

LEONIR ECCO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

3ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que em cumprimento ao despacho de ID 

22838812 o autor juntou aos autos a certidão do cartório distribuidor 

conforme ID 29918725. Sinop, 9 de março de 2020. Vânia Maria Nunes da 

Silva Gestor(a) Judiciário(a

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009647-13.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE REGINALDO SCHIMITT (AUTOR(A))

LUCINEI MARTINS DA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO OAB - MT0019366A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE ANTONIO DOS SANTOS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

3ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 Feitos 

Cíveis : 1009647-13.2019.8.11.0015 Tipo de Ação: AÇÃO DE RESOLUÇÃO 

CONTRATUAL PARTE AUTORA: JOSE REGINALDO SCHIMITT e outros 

PARTE REQUERIDA: JORGE ANTONIO DOS SANTOS Certidão de Trânsito 

em Julgado Certifico e dou fé que a sentença constante do ID 22379880 

transitou em julgado sem interposição de recurso. Sinop - MT, 9 de março 

de 2020. Vânia Maria Nunes da Silva Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011485-88.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON TRAJANO REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVAIR FIABANE OAB - MT0019939A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Intimar a advogada do autor de que fora designado o dia 26/2/2020, às 16 

horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1011485-88.2019.8.11.0015 AUTOR(A): WANDERSON TRAJANO REIS 

RÉU: BANCO BRADESCO Certifico que, em cumprimento a determinação 

sob ID- 23699958, designo Audiência de Tentativa de Conciliação para o 

dia 26 de fevereiro de 2020, às 16:00hs, conforme autorizado pelo art. 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 – VI da CNGC-MT e 

item 9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será 

expedida intimação para a parte autora conforme artigo 334, § 3º ( A 

intimação do(a) autor(a) para a audiência será feita na pessoa de seu 

advogado).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011439-02.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA APARECIDA DE ASSIS MARIANO (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))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 4/3/2020, às 13 

horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1011439-02.2019.8.11.0015 AUTOR(A): VILMA APARECIDA DE ASSIS 

MARIANO RÉU: BANCO BMG S/A, Certifico que, em cumprimento a 

determinação sob ID- 23689109, designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 04 de março de 2020, às 13:00hs, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 

– VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico 

ainda que, não será expedida intimação para a parte autora conforme 

artigo 334, § 3º ( A intimação do(a) autor(a) para a audiência será feita na 

pessoa de seu advogado).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009025-31.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAGO SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA FERNANDES DE BARROS OAB - SP271049-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL MESSIAS DE SOUSA (REU)

 

Intimar a advogada do autor para que no prazo de cinco (5) dias dê 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito quanto ao 

não cumprimento do mandado de citação conforme certidão de ID 

30323780.

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010103-60.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

UEDILEI MOISES VEIGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA RODRIGUES BORGES OAB - MT20940/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSRIO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MELISSA AREND DAS NEVES OAB - SC32693 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

3ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 

CERTIDÃO Processo: 1010103-60.2019.8.11.0015. Certifico e dou fé que a 

contestação constante do ID 30150926 e os documentos que a instrui foi 

protocolada no prazo legal. Certifico ainda que a requerida apresentou 

impugnação ao valor da causa conforme item V da peça contestatória. 

SINOP, 12 de março de 2020 Vânia Maria Nunes da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010103-60.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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UEDILEI MOISES VEIGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA RODRIGUES BORGES OAB - MT20940/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSRIO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MELISSA AREND DAS NEVES OAB - SC32693 (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, e art. 152, 

Inciso VI, do novo CPC, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar 

a(o) Advogado(a) do(a) autor(a), para no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação a contestação juntada aos autos sob ID Nº-30150915.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011635-69.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS BONIFACIO MORESCO (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))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado do autor de que fora designado o dia 11/3/2020, às 14 

horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1011635-69.2019.8.11.0015 AUTOR(A): CARLOS BONIFACIO MORESCO 

RÉU: BANCO BMG S/A Certifico que, em cumprimento a determinação sob 

ID- 23741766, designo Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 11 

de março de 2020, às 14:00hs, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do 

CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 – VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do 

Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será expedida 

intimação para a parte autora conforme artigo 334, § 3º ( A intimação 

do(a) autor(a) para a audiência será feita na pessoa de seu advogado).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011635-69.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS BONIFACIO MORESCO (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))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, e art. 152, 

Inciso VI, do novo CPC, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar 

a(o) Advogado(a) do(a) autor(a), para no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação a contestação juntada aos autos sob ID Nº-30008932.

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004435-45.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TONY ATACADO E DISTRIBUIDORA DE SECOS E MOLHADOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA VILCHES LEMES OAB - MT15670 (ADVOGADO(A))

ULISSES DUARTE JÚNIOR OAB - MT7459-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOLIVAR ANTONIO DA SILVA BRAGA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDY WILSON PICCINI OAB - MT0004950A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

3ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 Feitos 

Cíveis : 1004435-45.2018.8.11.0015 Tipo de Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL PARTE AUTORA: TONY ATACADO E DISTRIBUIDORA DE 

SECOS E MOLHADOS LTDA PARTE REQUERIDA: HOLIVAR ANTONIO DA 

SILVA BRAGA Certidão de Trânsito em Julgado Certifico e dou fé que a 

sentença constante do ID 25790869 transitou em julgado sem interposição 

de recurso. Sinop - MT, 12 de março de 2020. Vânia Maria Nunes da Silva 

Gestora Judicial

Certidão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005808-14.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI BOEING (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

3ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 Feitos 

Cíveis : 1005808-14.2018.8.11.0015 Tipo de Ação:MONITÓRIA PARTE 

AUTORA: BANCO DO BRASIL SA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI 

BOEING Certidão de Trânsito em Julgado Certifico e dou fé que a decisão 

constante do ID 25698560 transitou em julgado sem interposição de 

recurso. Sinop - MT, 12 de março de 2020. Vânia Maria Nunes da Silva 

Gestora Judicial

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002739-03.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OSMARINA DOS SANTOS BARBOZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1002739-03.2020.8.11.0015. Verifico que a 

parte requerente pugna pela concessão da gratuidade da justiça, 

benefício este que é destinado aos hipossuficientes, que não têm 

condições de pagar as custas do processo sem comprometer o seu 

sustento. Assim, ante a ausência de elementos que autorizem o 

acolhimento do pedido e em conformidade com o disposto no artigo 99, 

§2º, do CPC/2015, deve a parte requerente comprovar que não possui 

condições de efetuar o pagamento das custas/despesas processuais 

sem prejuízo do próprio sustento. Nesse sentido: "AGRAVO DE 

INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — 

INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE PROVA — 

FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — NECESSIDADE. Deve-se, 

antes do indeferimento do pedido de assistência judiciária, facultar à parte 

ministrar prova de que não está em condições de pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento 

ou de sua família. Recurso provido em parte". (AI 49835/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, 

Publicado no DJE 17/06/2015). A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL – 

IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – 

AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA 

– MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS 

DESPROVIDOS. 1. A assistência judiciária se destina a amparar aqueles 

que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam 

da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. 

Ausente comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo 

elementos nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 
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obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). À vista do exposto, intime-se a parte requerente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, comprovando a 

hipossuficiência, apresentando aos autos o comprovante de rendimentos, 

sob pena de indeferimento da gratuidade. Intime-se. AB

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002760-76.2020.8.11.0015

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

LUCIANA MARIA GALLI CARDOSO OAB - 394.004.841-00 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JANETE BAZILIO MARCAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1002760-76.2020.8.11.0015 Oficie-se ao 

Juízo Deprecante solicitando cópia integral da petição inicial e da 

procuração. Após, estando presentes os documentos necessários (art. 

260 do CPC), cumpra-se a ordem deprecada, servindo a cópia de 

mandado. Após, devolva-se ao Juízo de origem, com as devidas baixas, 

observadas as formalidades legais. AB

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008380-06.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SONHO MAGICO INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEVI PALMA OAB - PR29224 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CARLA CAPITANI LOFFI (EXECUTADO)

ANA CARLA CAPITANI LOFFI 01689418133 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1008380-06.2019.8.11.0015 1- Cite-se a parte 

devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de lhe serem penhorados bens suficientes para a garantia da 

execução (art. 829, art. 831, ambos do CPC). 2- Fixo honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

devidamente atualizado, sendo tal verba reduzida pela metade em caso de 

satisfação integral da dívida no prazo a que alude o art. 829, caput, do 

CPC. (827, caput, §1º, do CPC). 3- Não paga a dívida no prazo legal, 

deverá o Sr. Oficial de justiça proceder à penhora e avaliação de tantos 

bens quantos bastem para satisfação do crédito, intimando o devedor e 

seu cônjuge, caso a penhora recaia em bem imóvel, conforme dispõe o 

artigo 841 do Código de Processo Civil. 4- Se o Oficial de Justiça não 

encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, procedendo-se nos termos do art. 830, do CPC. 5- 

Cientifique-se o executado de que poderá, independentemente de 

penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 (quinze) dias, se opor a 

execução por meio de embargos (art. 914, c.c. 915 e 919, do CPC). 6- 

Poderá o devedor, ainda, no prazo aludido no item anterior, reconhecendo 

o débito 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). Intime-se. AB

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010544-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WIDAL & MARCHIORETTO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER GUIMARAES MARIANO OAB - MS18941 (ADVOGADO(A))

LETICIA BORGES POSSAMAI OAB - MT22646/O-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO FREITAS FERNANDES OAB - MS19171 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITACIARA MOTORS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1010544-75.2018.8.11.0015 Defiro o 

requerimento de Id. 27217385, para o fim de determinar a pesquisa de 

veículos registrados em nome da executada ITACIARA MOTORS LTDA - 

CNPJ: 02.345.431/0001-15, por meio do sistema RENAJUD. Intime-se. tf

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007100-97.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA (EXEQUENTE)

FLAVIO NEVES COSTA (EXEQUENTE)

RICARDO NEVES COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA MARTINS ROCHA LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1007100-97.2019.8.11.0015 Defiro o 

requerimento de cumprimento de sentença, de Id. 29431618. Intime-se a 

parte executada, nos termos do art. 513, §2º, I, do CPC, para efetuar o 

pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de ser acrescida ao débito a multa de 10%, 

prevista no art. 523, do CPC, bem como honorários advocatícios, que fixo 

em 10% sobre o valor do débito. Não satisfeita a obrigação, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação 

(artigo 523, § 3º do CPC/2015). Intimem-se. tf

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002638-68.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA SCANAGATTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

ROSELAINE SOUZA (REQUERENTE)

J. M. L. (REQUERENTE)

P. V. D. S. L. (REQUERENTE)

GILMAR ROQUE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A 

(ADVOGADO(A))

MARCIA TEREZINHA BANTLE OAB - MT0017363A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autorizo o levantamento do valor depositado a titulo de honorários 

(ID: 28526777), em favor da advogada dos exequentes, conforme 

requerido. Após, ante os valores pagos em favor dos menores, 

diretamente na conta de seus representantes, colha-se a manifestação do 

Ministério Público. tf

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013761-92.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MAGALHAES 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069717/3/2020 Página 150 de 426



(ADVOGADO(A))

 

Processo PJE 1013761-92.2019.811.0015 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 em quinze dias 

impugná-la. Sinop-MT, 16 de março de 2020 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira (gestora judiciária)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014036-41.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES DE FATIMA LOPES OLIVEIRA (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))

 

Processo PJE 1014036-41.2019.811.0015 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 em quinze dias 

impugná-la, bem como para manifestar sobre petição e documentos 

juntados em 02/12/2019. Sinop-MT, 16 de março de 2020 Clarice Janete da 

Fonseca Oliveira (gestora judiciária)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014128-19.2019.8.11.0015

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 1014128-19.2019.811.0015 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 em quinze dias 

impugná-la. Sinop-MT, 16 de março de 2020 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira (gestora judiciária)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007477-68.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUELINA CONRADO 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:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo PJE 1007477-68.2019.811.0015 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 em quinze dias 

impugná-la. Sinop-MT, 16 de março de 2020 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira (gestora judiciária)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013950-70.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEYDIANE OLIVEIRA DE FREITAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDESON PEREIRA DA SILVA OAB - MT0015846A (ADVOGADO(A))

 

Processo PJE 1013950-70.2019.811.0015 Certifico e dou fé que o recurso 

de apelação foi interposto no prazo de Lei. Nos termos da legislação 

vigente, INTIMO a PARTE REQUERIDA para em quinze dias apresentar 

contrarrazões. Sinop-MT, 16 de março de 2020 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014343-92.2019.8.11.0015

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 BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Processo PJE 1014343-92.2019.811.0015 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 em quinze dias 

impugná-la. Sinop-MT, 16 de março de 2020 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira (gestora judiciária)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012557-13.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE FERNANDES BARBOZA (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))

 

Processo PJE 1012557-13.2019.811.0015 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 em quinze dias 

impugná-la. Sinop-MT, 16 de março de 2020 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira (gestora judiciária)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012096-41.2019.8.11.0015

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 ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Processo PJE 1012096-41.2019.811.0015 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 em quinze dias 

impugná-la. Sinop-MT, 16 de março de 2020 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira (gestora judiciária)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012351-96.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA MACHADO MORESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))
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Processo PJE 1012351-96.2019.811.0015 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 em quinze dias 

impugná-la. Sinop-MT, 16 de março de 2020 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira (gestora judiciária)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012664-57.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NOVAES BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1012664-57.2019.811.0015 Nos termos da Legislação 

vigente, INTIMO as partes para que em quinze dias especifiquem as 

provas que pretendem produzir além das já constantes dos autos, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, sob pena 

de indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado; e, na mesma oportunidade, manifestem se tem interesse na 

realização da audiência de conciliação. Sinop-MT, 16 de março de 2020 

Clarice Janete da Fonseca Oliveira (gestora judiciária)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84333 Nr: 1786-13.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO DOS INGÁS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do EXEQUENTE para em cinco dias dar andamento ao feito, 

sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81864 Nr: 10133-69.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO DOS INGÁS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do EXEQUENTE para em cinco dias dar andamento ao feito, 

sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94523 Nr: 1596-16.2008.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO DOS INGÁS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do EXEQUENTE para em cinco dias dar andamento ao feito, 

sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156826 Nr: 3910-27.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA MACIEL ESCOBAR, PAULO MORELI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA MACIEL ESCOBAR - 

OAB:16695/MT, PAULO MORELI - OAB:13052/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 Certifico e dou fé que o recurso de apelação de fls. 304 a 312 foi 

interposto no prazo de Lei.

Nos termos da legislação vigente, INTIMO o EXECUTADO para em quinze 

dias apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179218 Nr: 15098-80.2012.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI WEIGERT, SINOP AGRICOLA 

LTDA, GRACIELI ANTONIA MILLER VERRUCK

 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:

 INTIMAÇÃO do AUTOR para em cinco dias manifestar quanto à não 

citação da SINOP AGRÍCOLA LTDA e de VANDERLEI WEIGERT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 330338 Nr: 9643-27.2018.811.0015

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELCIO MOREIRA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADECIR PELLEGRINI, DJALMA DE PAULA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marconi Freire da Fontoura 

Gomes - OAB:21.971 OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALISSON CARLI DE DEUS DA 

SILVA - OAB:24183/0, Lissa Gabriela Batista Ribeiro - OAB:24203/O, 

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - OAB:MT - 13.171, NÉVIO 

PEGORARO - OAB:6904-B/MT

 INTIMAÇÃO do AUTOR para em quinze dias impugnar a contestação de 

fls. 38 a 42, bem como para manifestar sobre petição de fls. 44/45.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196659 Nr: 18377-40.2013.811.0015

 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: FRANCISCO FERREIRA DA SILVA, SANDRA 

APARECIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU GERMANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDEMIR NARDIN - 

OAB:9511-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA MENEGASSI BIAZUSSI 

VEDANA - OAB:OAB/MT. 15669, ELIANA MACIEL ESCOBAR - 

OAB:16695/MT

 INTIMAÇÃO do REQUERIDO para em cinco dias manifestar, tendo em vista 

que os autos foram desarquivados como requerido na petição de fls. 151 

a 153.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11369 Nr: 1090-21.2000.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLKSWAGEN LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEOVÁ FLORENTINO DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o advogado do 

autor retirasse a carta precatória.

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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158304 Nr: 5485-70.2011.811.0015

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCONE FLÁVIO FERREIRA DA SILVA

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

- OAB:OAB/MT 208.53-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 207.32-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do AUTOR para comparecer perante este Juízo, retirar a 

carta precatória expedida à fl. 115, devendo juntar comprovante de 

distribuição em 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97687 Nr: 4728-81.2008.811.0015

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREBRAS CONSTRUTORA E METAL

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

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o advogado do 

autor procedesse ao recolhimento da diligência do Oficial de Justiça.

Nos termos da legislação vigente, intimo o autor pessoalmente, para, em 

cinco dias dar andamento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002770-23.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY VERONEZES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAEL DOS SANTOS OAB - MT0021747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ MAURO TEIXEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Autos nº 1002770-23.2020.8.11.0015 Tendo em vista que 

a matéria discutida nos autos é afeta ao Direito de Familia, redistribua-se à 

Especializada de Familia e Sucessões desta Comarca, com as devidas 

baixas. AB

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002762-46.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE TERRENOS E MORADORES DO 

LOTEAMENTO AQUARELA BRASIL RESIDENCIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON ANTONIO BOSSA OAB - MT15099/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER BELIMCANTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Autos nº 1002762-46.2020.8.11.0015 Tendo em vista que 

a inicial foi endereçada ao Juizado Especial Cível dessa Comarca, 

determino a redistribuição do feito para o juízo competente, com as baixas 

necessárias. Intime-se. AB

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002795-36.2020.8.11.0015

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 VOTORANTIM S.A. (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo nº 1002795-36.2020.8.11.0015 Defiro a 

prioridade na tramitação do feito, de acordo com o que estabelece o art. 

1.048, inciso I, do CPC. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade 

judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 

1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos apresentado nos autos. A 

relação jurídica narrada na inicial está sujeita às disposições do Código de 

Defesa do Consumidor, estando caracterizada a condição da parte autora 

como consumidora e da parte requerida como fornecedora, na forma dos 

arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Assim, 

considerando que a parte autora se mostra hipossuficiente em relação à 

parte requerida, defiro a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6.º, 

inciso VIII, do CDC. Tendo em vista que a parte requerente informa não ter 

interesse na audiência de conciliação (ID: 30250448), bem como 

considerando que existem inúmeros processos semelhantes a este e que 

é improvável o acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de designar a 

audiência prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. Cite-se o 

requerido dos termos da ação, cientificando-o de que poderá apresentar 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de revelia. 

Ademais, deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato referido 

na inicial, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos narrados 

na inicial. Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o requerente, no 

prazo de 10 (dez) dias. Após, intimem-se as partes a especificarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. AB

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002703-58.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MACARIM DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo nº 1002703-58.2020.8.11.0015 Defiro a 

prioridade na tramitação do feito, de acordo com o que estabelece o art. 

1.048, inciso I, do CPC. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade 

judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 

1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos apresentado nos autos. A 

relação jurídica narrada na inicial está sujeita às disposições do Código de 

Defesa do Consumidor, estando caracterizada a condição da parte autora 

como consumidora e da parte requerida como fornecedora, na forma dos 

arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Assim, 

considerando que a parte autora se mostra hipossuficiente em relação à 

parte requerida, defiro a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6.º, 

inciso VIII, do CDC. Tendo em vista que a parte requerente informa não ter 

interesse na audiência de conciliação (ID: 30185411), bem como 

considerando que existem inúmeros processos semelhantes a este e que 

é improvável o acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de designar a 

audiência prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. Cite-se o 

requerido dos termos da ação, cientificando-o de que poderá apresentar 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, observando as matérias de 
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defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de revelia. 

Ademais, deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato referido 

na inicial, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos narrados 

na inicial. Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o requerente, no 

prazo de 10 (dez) dias. Após, intimem-se as partes a especificarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. AB

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002645-55.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MAGALHAES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo nº 1002645-55.2020.8.11.0015 Defiro a 

prioridade na tramitação do feito, de acordo com o que estabelece o art. 

1.048, inciso I, do CPC. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade 

judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 

1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos apresentado nos autos. A 

relação jurídica narrada na inicial está sujeita às disposições do Código de 

Defesa do Consumidor, estando caracterizada a condição da parte autora 

como consumidora e da parte requerida como fornecedora, na forma dos 

arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Assim, 

considerando que a parte autora se mostra hipossuficiente em relação à 

parte requerida, defiro a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6.º, 

inciso VIII, do CDC. Tendo em vista que a parte requerente informa não ter 

interesse na audiência de conciliação (ID: 30152866), bem como 

considerando que existem inúmeros processos semelhantes a este e que 

é improvável o acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de designar a 

audiência prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. Cite-se o 

requerido dos termos da ação, cientificando-o de que poderá apresentar 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de revelia. 

Ademais, deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato referido 

na inicial, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos narrados 

na inicial. Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o requerente, no 

prazo de 10 (dez) dias. Após, intimem-se as partes a especificarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. AB

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014003-51.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AURORA DE OLIVEIRA FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo nº 1014003-51.2020.8.11.0015 Defiro a 

prioridade na tramitação do feito, de acordo com o que estabelece o art. 

1.048, inciso I, do CPC. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade 

judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 

1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos apresentado nos autos. A 

relação jurídica narrada na inicial está sujeita às disposições do Código de 

Defesa do Consumidor, estando caracterizada a condição da parte autora 

como consumidora e da parte requerida como fornecedora, na forma dos 

arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Assim, 

considerando que a parte autora se mostra hipossuficiente em relação à 

parte requerida, defiro a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6.º, 

inciso VIII, do CDC. Tendo em vista que a parte requerente informa não ter 

interesse na audiência de conciliação (ID: 25912370), bem como 

considerando que existem inúmeros processos semelhantes a este e que 

é improvável o acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de designar a 

audiência prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. Cite-se o 

requerido dos termos da ação, cientificando-o de que poderá apresentar 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de revelia. 

Ademais, deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato referido 

na inicial, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos narrados 

na inicial. Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o requerente, no 

prazo de 10 (dez) dias. Após, intimem-se as partes a especificarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. AB

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014390-66.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANUEL APARECIDO BERGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo nº 1014390-66.2019.8.11.0015 Defiro a 

prioridade na tramitação do feito, de acordo com o que estabelece o art. 

1.048, inciso I, do CPC. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade 

judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 

1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos apresentado nos autos. A 

relação jurídica narrada na inicial está sujeita às disposições do Código de 

Defesa do Consumidor, estando caracterizada a condição da parte autora 

como consumidora e da parte requerida como fornecedora, na forma dos 

arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Assim, 

considerando que a parte autora se mostra hipossuficiente em relação à 

parte requerida, defiro a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6.º, 

inciso VIII, do CDC. Tendo em vista que a parte requerente informa não ter 

interesse na audiência de conciliação (ID: 26287902), bem como 

considerando que existem inúmeros processos semelhantes a este e que 

é improvável o acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de designar a 

audiência prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. Cite-se o 

requerido dos termos da ação, cientificando-o de que poderá apresentar 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de revelia. 

Ademais, deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato referido 

na inicial, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos narrados 

na inicial. Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o requerente, no 

prazo de 10 (dez) dias. Após, intimem-se as partes a especificarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. AB

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009929-22.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EUGENIO LUIZ ROHDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0006813A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (REU)

PARANAPREVIDENCIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VENINA SABINO DA SILVA E DAMASCENO OAB - PR34278 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1009929-22.2017.8.11.0015 Defiro o pedido 

de Id. 24533083, no tocante ao levantamento do valor depositado. 

Expeça-se alvará eletrônico para liberação dos valores depositados 

judicialmente. Após , pagas as custas, arquivem-se os autos, com as 

devidas baixas. Intime-se. tf

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013280-32.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCINEIDE DA SILVA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Autos nº 1013280-32.2019.8.11.0015 A gratuidade da 

justiça é benefício destinado aos hipossuficientes, que não tem condições 

de litigar sem prejuízo do próprio sustento. A Lei nº 1.060/50 estabelece 

que a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

mediante simples afirmação da sua hipossuficiência. Entretanto, a 

presunção instituída na referida Lei não é absoluta, cabendo ao 

Magistrado aferir se os elementos existentes nos autos indicam a 

necessidade da concessão do benefício. O Código de Processo Civil de 

2015, no caput do artigo 98, dispõe sobre aqueles que podem ser 

beneficiários da justiça gratuita: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito 

à gratuidade da justiça, na forma da lei”. No caso dos autos, verifico não 

haver qualquer indicação de que a requerente não possa assumir as 

despesas processuais, uma vez que o fato de ser pensionista não lhe 

retira a oportunidade de estar atuando em algum tipo de atividade 

empregatícia. Cumpre frisar que lhe foi oportunizado acostar documentos 

comprobatórios da condição financeira alegada, ocasião em que poderia 

ter apresentado CTPS ou outro documento apto a demonstrar a 

hipossuficiência, tendo em vista que a simples declaração de 

hipossuficiência não assegura o deferimento do benefício. Logo, a 

requerente não demonstrou a ausência de condições para arcar com o 

pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo do próprio 

sustento ou de sua família, tampouco a impossibilidade momentânea. A 

propósito: “AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA EM 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERE A 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. A 

assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a 

possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da 

sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, motivo pelo qual somente 

pode ser deferida quando comprovada a condição especial por qual 

passa a parte, nos termos do o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição 

Federal.” (AgR 103506/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/08/2015, 

Publicado no DJE 20/08/2015). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indeferimento 

de pedido de gratuidade judiciária. PESSOA JURÍDICA. INADMISSIBILIDADE. 

Falta de comprovação de situação de impossibilidade de pagamento que 

autorize o benefício. NEGADO PROVIMENTO.” (TJ-SP - AI: 

21873030220188260000 SP 2187303-02.2018.8.26.0000, Relator: Ruy 

Alberto Leme Cavalheiro, Data de Julgamento: 05/09/2019, 1ª Câmara 

Reservada ao Meio Ambiente, Data de Publicação: 06/09/2019) Assim, 

indefiro a gratuidade, determinando a intimação do requerente para 

recolher as custas e taxa judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de cancelamento da distribuição. Intimem-se. tf

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001180-45.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUIZ TAVARES ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Autos nº 1001180-45.2019.8.11.0015 Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA movida por JOÃO LUIZ TAVARES ANDRADE em face de 

BANCO BMG S/A. No Id nº 26242258, foi indeferida a gratuidade da 

justiça, tendo em vista a constatação do requerente poder arcar com os 

custos do processo. Desta maneira a parte autora foi intimada para 

recolher as custas processuais. Entretanto quedou-se inerte, conforme 

certidão (ID: 30251227). DECIDO. Verifico que a parte autora não 

comprovou o recolhimento das taxas e custas processuais devidas. O art. 

290 do CPC estabelece que: “Será cancelada a distribuição do feito se a 

parte , intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento 

das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias” . O artigo 321, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, por sua vez, dispõe que: 

“se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. O 

indeferimento da inicial dá ensejo à extinção do processo, conforme 

estabelece o art. 485, inciso I, do mesmo diploma legal. Diante de tais 

disposições, a ausência de recolhimento das custas processuais devidas 

é causa de extinção do processo, independentemente da intimação 

pessoal da parte, conforme já se decidiu: “APELAÇÃO CÍVEL. 

CONTRATOS DE CARTÃO CRÉDITO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. Tendo em vista que a parte autora não está ao abrigo da 

gratuidade judiciária, e não efetuou, no prazo determinado pelo Juízo de 

origem, o pagamento das custas iniciais, cabe o cancelamento da 

distribuição, na forma do art. 257 do CPC, sendo desnecessária a 

intimação pessoal. Sentença mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA”. 

(Apelação Cível Nº 70052996022, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Julgado em 27/03/2013). 

(TJ-RS - AC: 70052996022 RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Data de 

Julgamento: 27/03/2013, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 02/04/2013). Ante o exposto, 

considerando que o requerente não providenciou o recolhimento das 

custas processuais, com supedâneo no artigo 485, inciso I c/c artigo 321, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, indefiro a petição 

inicial e JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito, 

determinando o cancelamento da distribuição. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. AB

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006456-91.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA HASSE OAB - MT8689-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DEL CANALE VIZENTIM (EXECUTADO)

AGRO SEEDS ARMAZENS GERAIS LTDA (EXECUTADO)

DALTON ROBERTO CAGNINI (EXECUTADO)

CAMILO PERAZZOLI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO FANHANI ALVES OAB - MT17046-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo n.º 1006456-91.2018.8.11.0015 O executado Camilo 

Perazzoli se manifestou no Id. 29524247, requerendo o desbloqueio dos 

ativos financeiros, alegando que a penhora não pode se realizar antes da 

citação e todos os executados. Ademais, que a penhora deve recair 

sobre os bens ofertados em garantia no contrato executado, requerendo, 

ainda, a substituição da constrição dos ativos financeiros por um imóvel 

rural de sua propriedade (Id n.º 29524247). O exequente requereu a 

manutenção do bloqueio realizado na conta bancária do executado, 

discordando do pedido de substituição da penhora (Id n.º 29948217). 

Decido. A alegação de impossibilidade de penhora pela ausência de 

citação de todos os executados não merece acolhimento, haja vista que o 

prazo para pagamento da dívida, estabelecido no art. 829 do Código de 

Processo Civil , é contado individualmente, a cada executado, sobretudo 

em se tratando de obrigação solidária . A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO DE DOIS DOS EXECUTADOS, 

PENDENTE DE CITAÇÃO DO OUTRO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO 

QUANTO AO CITADO. UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS RENAJUD E INFOJUD. 

POSSIBILIDADE. - Na execução movida contra mais de um devedor, sendo 

caso de solidariedade da dívida, não há necessidade de ser aguardada a 

citação de todos os executados para que a execução tenha seu 

prosseguimento, inclusive porque a ação poderia ter sido ajuizada apenas 
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contra um deles.- Diante da demonstração pela parte exequente de ter 

efetuado diligências na busca de bens passíveis de penhora da parte 

executada, sem êxito, mostra-se adequada a pesquisa para localização 

de bens do devedor via sistema INFOJUD e RENAJUD. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO.” (TJ-RS - AI: 70083790279 RS, Relator: Gelson 

Rolim Stocker, Data de Julgamento: 11/02/2020, Décima Sétima Câmara 

Cível, Data de Publicação: 13/02/2020). No tocante à impugnação quanto 

ao bloqueio de ativos financeiros, sob o argumento de que a constrição 

deve recair sobre os bens dados em garantia, insta destacar que a regra 

estabelecida no artigo 835, § 3º, do CPC é de natureza relativa. Assim, 

mesmo havendo bens dados em garantia de alienação fiduciária no título 

executado, a penhora pode recair sobre outros bens, notadamente porque 

a execução se processa no interesse do credor. Ademais, no caso dos 

autos, os bens indicados como garantia no instrumento objeto da 

execução se cuidam de maquinários e implementos agrícolas (Id n.º 

13946160) e, por consectário lógico, a penhora direta de tais objetos 

poderia inviabilizar a atividade agrícola desempenhada pelo executado. No 

mesmo sentido, não há que se falar em substituição da penhora por um 

imóvel rural , notadamente porque o art. 847 do CPC autoriza a 

substituição, desde que o devedor comprove que lhe será menos onerosa 

e desde que não acarrete prejuízo ao exequente. No caso dos autos, o 

imóvel ofertado pelo executado possui valor bem superior ao montante da 

dívida, segundo por ele mesmo avaliado. Ademais, o exequente 

manifestou discordância expressa quanto à substituição requerida, de 

modo que não há motivos hábeis a autorizar tal requerimento. Assim, 

deve-se primar pelo principio da maior efetividade da execução, o que se 

alcança com a penhora de ativos financeiros, que tem preferencia sobre 

todos os bens na ordem de gradação legal, de modo que não há se falar 

em substituição, quando não é de interesse do credor. A propósito: 

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO 

AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA EXECUTADA. 1. Conforme entendimento 

jurisprudencial firmado por este Superior Tribunal de Justiça, além de 

obedecer à gradação prevista no art. 835 do CPC/15, a penhora on line via 

sistema Bacen-Jud não ofende o princípio da menor onerosidade da 

execução para o devedor - REsp 1.112.943/MA, processado sob o rito do 

art. 543-C do CPC. Hipótese em que a Corte de origem preferiu o bloqueio 

de ativos financeiros da executada em detrimento de bens oferecidos em 

garantia real, sob pena de inviabilizar o prosseguimento das atividades por 

ela exercidas. 2. Agravo interno desprovido.” (TJ-MT - AgInt no REsp 

1798049/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

26/08/2019, DJe 30/08/2019). “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - PENHORA EM DINHEIRO - 

BEM DIVERSO DAQUELE DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA - ART. 655, 

§ 1º, DO CPC – INAPLICABILIDADE - ORDEM DE PREFERÊNCIA 

ESTABELECIDO NO ARTIGO 655 DO CPC - EXECUÇÃO EM BENEFÍCIO DO 

CREDOR - PENHORA ON LINE - COMBATE À MOROSIDADE - ARTIGO 667 

DO CPC - ROL NÃO EXAUSTIVO - RECURSO DESPROVIDO. Sendo a 

execução realizada no interesse do credor, é-lhe facultado pretender que 

a penhora recaia sobre bem diverso daquele dado em garantia, muito mais 

ainda quando se foi observado atentamente a ordem de preferência 

estabelecida no art.655 do CPC. Ademais, o preceito inserto no art. 655, § 

1º, do CPC não é inflexível, pois em situações especiais pode haver motivo 

para justificar a constrição sobre bem diverso do gravado. É perfeitamente 

cabível o deferimento de penhora on line em ativos financeiros do 

executado, até porque o dinheiro deve prevalecer em relação aos demais 

bens, principalmente com a inserção do art. 655-A no CPC pela Lei 

11.382/2005, conferindo tal prerrogativa ao credor. A penhora on line, pelo 

sistema BACEN JUD, constitui instrumento de combate à morosidade 

processual nas ações executivas e de verdadeira busca pela efetividade 

do direito do credor, muito mais ainda nas execuções que se eternizam no 

tempo, como no caso dos autos, cuja tramitação já aproxima de 20 anos. 

As hipóteses do art. 667 e seus incisos do CPC não são exaustivas, 

podendo a penhora ser substituída para possibilitar a efetividade da 

execução, principalmente quando a constrição recair sobre dinheiro, já 

que o objetivo fundamental da penhora é converter o bem em dinheiro, 

pela via da arrematação, para que possa ser efetivada a pretensão do 

exequente.” (TJ-MT – AI n.º 0145205-58.2015.8.11.0000, 145205/2015, 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO). Diante do exposto, indefiro o pedido do executado e determino 

a conversão do bloqueio de ativos financeiros em penhora, 

independentemente da lavratura do termo de penhora. Determino à 

instituição financeira depositária que transfira o valor bloqueado via 

Bacenjud para a conta judicial do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso. Promova-se a citação dos demais executados nos endereços 

declinados no Id n.º 29798781. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002475-88.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI OAB - MT21814/O (ADVOGADO(A))

DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA OAB - MT21127/B 

(ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZEU JOSE MOYSES DOS SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR OAB - MT9061/B (ADVOGADO(A))

ADRIANO BULHOES DOS SANTOS OAB - MT8182-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo n.º 1002475-88.2017.8.11.0015 A lide versa sobre 

pedido juridicamente possível, fazendo-se presentes os pressupostos 

processuais, bem como as condições da ação. Ademais, as partes são 

legítimas e se encontram devidamente representadas, razão pela qual, não 

havendo questões processuais pendentes, dou por saneado o processo 

e fixo os seguintes pontos controvertidos: se há benfeitorias edificadas 

pelo requerido que são passíveis de retenção e seu valor. As partes ficam 

cientes de que poderão pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no 

tocante aos pontos controvertidos fixados, no prazo de 05 (cinco) dias 

(art. 357, § 1º, CPC/2015). No tocante às provas a serem produzidas, 

indefiro a pericial, pois a questão controvertida diz respeito aos supostos 

gastos dispendidos pelo requerido com a realização de benfeitorias no 

imóvel em litígio, o que pode ser comprovado mediante prova documental. 

Assim, concedo o prazo de 10 (dez) dias para que o requerido comprove 

eventuais despesas com benfeitorias. Com a juntada, intime-se a 

requerente, para se manifestar, em 10 (dez) dias. Ademais, indefiro a 

prova oral, haja vista que desnecessária para dirimir a controvérsia. 

Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000921-84.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARVOARIA BOM DE BRASA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR NARDIN OAB - MT9511-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo n.º 1000921-84.2018.8.11.0015 No Id n.º 17719785, o 

executado pretende a extinção da ação, alegando o cumprimento da 

obrigação ajustada no TAC celebrado com o Ministério Público Estadual. 

Entretanto, a execução se refere à multa estabelecida para o caso de 

mora no cumprimento da obrigação, de modo que, tendo havido o 

adimplemento tardio da obrigação, não há se falar em extinção da 

execução da multa. Assim, considerando que o executado foi citado em 

15 de outubro de 2018 (Id n.º 15928737) e não efetuou o pagamento do 

débito, expeça-se mandado de penhora e avaliação. Intimem-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005697-93.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

YARA ALVES DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Autos nº 1005697-93.2019.8.11.0015 HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência 

da ação, requerida pela parte autora no Id. 29879806. Em consequência, 

com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO sem julgamento do mérito, o Processo n° 

1005697-93.2019.8.11.0015 – BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO 

LIMINAR, movida por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A em face 

de YARA ALVES DO NASCIMENTO. Transitada esta em julgado, pagas as 

custas pelo requerente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias, devendo a Sra. Gestora observar a CNGC, no que concerne 

às custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. AB

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006966-41.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO FALQUETO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEISA LIZIANY DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - MT21993/O 

(ADVOGADO(A))

AILTON FUSTINONI OAB - MT23162/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Autos nº 1006966-41.2017.8.11.0015 HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

formulado entre as partes no Id. 19619711. Em consequência, com fulcro 

no art. 924, inciso III, , do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO, com 

julgamento do mérito, o processo n° 1006966-41.2017.8.11.0015 – AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

movida por HUGO FALQUETO DE ALMEIDA em face de ENERGISA - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS S.A. Transitada esta em julgado, pagas as 

custas pelo requerido, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias. Intime-se. tf

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013248-27.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARLENE MANENTI MAZOCCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA ROMFIM GOBBI OAB - MT0012696A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEZAR CLAUDIO GRANETTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS ALEXANDRE STASIAK NERIS OAB - MT0016935A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Autos nº 1013248-27.2019.811.0015 HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

formulado entre as partes no Id. 29066855. Em consequência, com fulcro 

no art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO, com 

julgamento do mérito, o processo Código nº 1013248-27.2019.8.11.0015 - 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA movida por MARIA MARLENE 

MANENTI MAZZOCO em face de CEZAR CLAUDIO GRANETTO. Registro 

que as custas deverao ser pagas pelo executado, pois não é o caso da 

aplicação do art. 90, §3°, do Código de Processo Civil, uma vez que não se 

trata de custas remanescentes, mas da integralidade das custas, que não 

foram pagas na inicial. Assim, sendo a parte autora beneficiaria da justiça 

gratuita (ID: 26777154), as custas deverão ser suportadas pelo requerido. 

Transitada esta em julgado, pagas as custas pelo executado, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. AB

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1014725-85.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI PEREIRA DA SILVA (INVENTARIANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON PEREIRA DA SILVA (DE CUJUS)

Outros Interessados:

ADAIR PEREIRA DA SILVA (HERDEIRO)

ANA ROSA DE LIMA (HERDEIRO)

ELENA MARIA DOMINGOS (HERDEIRO)

CLEUSA PEREIRA LIMA (HERDEIRO)

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1014725-85.2019.8.11.0015. 

INVENTARIANTE: DARCI PEREIRA DA SILVA DE CUJUS: MILTON PEREIRA 

DA SILVA Vistos. 1. Defiro os benefícios da justiça gratuita na forma do 

artigo 98 do CPC. 2. O inventário processar-se-á na forma de arrolamento 

comum, regulado nos artigos 664 e seguintes do CPC, já que o valor dos 

bens do espólio indicados é igual ou inferior a 1.000 (mil) salários mínimos. 

3. Nomeio inventariante o(a) requerente, independentemente de 

compromisso, nos termos do artigo 664 do CPC. 4. Intime-se o 

inventariante para, no prazo de 20 (vinte) dias, acostar ao feito certidão 

negativa de testamento, emitida pela Central Notarial de Serviços 

Eletrônicos Compartilhados – CENSEC e, em igual prazo, apresentar suas 

declarações (inclusive com a indicação de eventuais herdeiros por 

representação de Cleide Pereira da Silva e José Aparecido da Silva, bem 

como a certidão de óbito dos mesmos), a atribuição de valor aos bens do 

espólio e o plano de partilha, acompanhadas dos documentos cadastrais e 

fiscais do(s) bem(ns) inventariado(s), caso já não tenha sido 

apresentado, além da prova da quitação dos tributos relativos aos bens do 

espólio e às suas rendas, mediante apresentação das certidões negativas 

das Fazendas Públicas Federal, Estadual (expedida pela Procuradoria 

Geral do Estado) e Municipal. 5. Citem-se, após, o(a) cônjuge e os 

herdeiros não representados, para que se manifestem em 15 dias. 6. 

Havendo interesse de incapaz, dê-se vistas ao Ministério Público. 7. 

Intimem-se. Cumpra-se. SINOP, 06 de março de 2020. Gleidson de Oliveira 

Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002073-02.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES FRANCISCO SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI OAB - MT0018488A (ADVOGADO(A))

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo para que, 

querendo e dentro do prazo de 15(quinze) dias, nos termos do § 3º do 

Art.218 do CPC,: TOMAR CIENCIA/MANIFESTAR acerca do(a/s) CARTA 

PRECATÒRIA, que se encontra nestes autos no(s) ID(s). (29701363 - 

Outros documentos (CP SINOP 24285)).

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1002462-84.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES DIAS SILVA (EXEQUENTE)

LUCAS DIAS GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MOURA OAB - MT21118/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

JAIME ROCHA GUIMARÃES (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo para que, 

querendo e dentro do prazo de 15(quinze) dias, nos termos do § 3º do 

Art.218 do CPC,: TOMAR CIENCIA/MANIFESTAR acerca do(a/s) 

DESPACHO, que se encontra nestes autos no(s) ID(s). (30169564 - 

Despacho). Ato Ordinatório expediente de remessa de publicação de 

intimação via Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos termos do nos 

termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC. 

Especialmente “[... Intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial colacionando aos autos cópia do Termo de 

Acordo Extrajudicial, assinado por ambas as partes, sob pena de 

indeferimento da inicial, nos moldes do artigo 321, parágrafo único do 

Código de Processo Civil. ...]”

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001166-95.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

D. F. G. (AUTOR(A))

A. C. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. C. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE SOUSA DIAS OAB - MT227310-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo e Polo 

Passivo para que, querendo e dentro do prazo de 15(quinze) tomar 

CIÊNCIA/MANIFESTAR acerca do(a/s) SENTENÇA que se encontra nestes 

autos no(s) ID(s).( 29776042 - Sentença) Ato Ordinatório expediente de 

remessa de publicação de intimação via Diário da Justiça Eletrônico, 

praticado nos termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do 

inciso VI, do Art. 482 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003005-24.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. O. P. (REQUERENTE)

D. P. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI OAB - MT0014834A 

(ADVOGADO(A))

FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN OAB - MT22836/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. O. P. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo para que, 

querendo e dentro do prazo de 15(quinze) tomar CIÊNCIA/MANIFESTAR 

acerca do(a/s) SENTENÇA que se encontra nestes autos no(s) ID(s).( 

29134907 - Sentença) Ato Ordinatório expediente de remessa de 

publicação de intimação via Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos 

termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 

482 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000492-83.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

W. D. D. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. B. D. S. (REU)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo para que, 

querendo e dentro do prazo de 15(quinze) tomar CIÊNCIA/MANIFESTAR 

acerca do(a/s) SENTENÇA que se encontra nestes autos no(s) ID(s).( 

29277607 - Sentença) Ato Ordinatório expediente de remessa de 

publicação de intimação via Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos 

termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 

482 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002447-18.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILEI JANUARIO CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE MARCOS ROQUE DE FARIA OAB - MT0017293A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO CORDEIRO (REQUERIDO)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo para que, 

querendo e dentro do prazo de 15(quinze) tomar CIÊNCIA/MANIFESTAR 

acerca do(a/s) DESPACHO que se encontra nestes autos no(s) ID(s).( 

30202511 - Despacho) Ato Ordinatório expediente de remessa de 

publicação de intimação via Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos 

termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 

482 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001214-20.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C. G. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. Z. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO TREVISAN OAB - RS0077202A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo para que, 

querendo e dentro do prazo de 15(quinze) tomar CIÊNCIA/MANIFESTAR 

acerca do(a/s) SENTENÇA que se encontra nestes autos no(s) ID(s).( 

29134906 – Sentença)) Ato Ordinatório expediente de remessa de 

publicação de intimação via Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos 

termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 

482 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1002692-29.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

P. P. D. S. (REQUERENTE)

N. M. C. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO BANDELOW DE LIMA OAB - MT0016956A-O (ADVOGADO(A))

TATIELE ALBRING OAB - MT0018703A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo para que, 

querendo e dentro do prazo de 15(quinze) tomar CIÊNCIA/MANIFESTAR 

acerca do(a/s) SENTENÇA que se encontra nestes autos no(s) ID(s).( 

30232925 - Sentença) Ato Ordinatório expediente de remessa de 

publicação de intimação via Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos 

termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 

482 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007147-71.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR TEREZA KUJAT (REQUERENTE)

AURELIO KUJAT (REQUERENTE)

REINALDO KUJAT (REQUERENTE)

LEONICE HELENA KUJAT (REQUERENTE)

DARIO KUJAT (REQUERENTE)

HELIO KUJAT (REQUERENTE)

KARLA KARINE KUJAT (REQUERENTE)

LUZIA KUJAT GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ OAB - MT22471/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIRA DOS SANTOS SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo para que, 

querendo e dentro do prazo de 15(quinze) tomar CIÊNCIA/MANIFESTAR 

acerca do(a/s) SENTENÇA que se encontra nestes autos no(s) ID(s).( 

29218826 - Sentença) Ato Ordinatório expediente de remessa de 

publicação de intimação via Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos 

termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 

482 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010549-97.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

D. L. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIETE APARECIDA LUBKE PESSOA OAB - 033.198.181-55 

(REPRESENTANTE)

ALLAN ALBUQUERQUE SILVA OAB - MT23586/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. J. N. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLORENTINO APARECIDO MARTINS OAB - MT0009659A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo para que, 

querendo e dentro do prazo de 15(quinze) dias, nos termos do § 3º do 

Art.218 do CPC,: TOMAR CIENCIA/MANIFESTAR acerca do(a/s) 

DESPACHO, que se encontra nestes autos no(s) ID(s). (22137257 - 

Decisão). Ato Ordinatório expediente de remessa de publicação de 

intimação via Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos termos do nos 

termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC. 

Especialmente “[... 4. Após, manifeste-se a exequente, no prazo de dez 

(10) dias, podendo excepcionalmente reiterar o pleito de prisão, caso em 

que deverá ser dado vista ao Ministério Público em igual prazo.. ...]”

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 200086 Nr: 2757-51.2014.811.0015

 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: MGON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE EVELLIN MARCON - 

OAB:MT 14.003, BRUNO ZARDO BUENO - OAB:17551 - OAB/MT, 

Clarisse Odete Faccio Fronza - OAB:14.928/MT, JACSON MARCELO 

NERVO - OAB:12883/MT, JOÃO PAULO FANHANI ALVES - OAB:17046 - 

OAB/MT

 Certifico que decorreu o prazo legal sem que fosse atendida a 

determinação de fls. 122 pelo advogado da parte autora, intimado via DJe 

(fls. 123). Ante o exposto encaminho os autos ao setor de expedição para 

renovar a intimação na pessoa da própria parte.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 274731 Nr: 12923-74.2016.811.0015

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLD, GHLD, HGDLD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR RUHOFF - OAB:17782-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO estes autos para proceder com a INTIMAÇÃO do(a,s) 

advogado(a,s) da parte autora, para, querendo, se manifeste(m) quanto 

ao inteiro teor da petição ministerial de fl. 61, 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.: 24372 Nr: 2066-57.2002.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EUGENIO LASCH - 

OAB:4579/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA 

- OAB:14.834/O - MT, Franciele Maria Perandré Perin - OAB:22.836 

OAB/MT, JOSÉ CARLOS MOURA - OAB:MT - 16.233/O

 IMPULSIONO estes autos para proceder com a INTIMAÇÃO do(a,s) 

advogado(a,s) da parte autora, para, querendo, se manifeste(m) quanto 

às informações prestadas pelo Requerido, conforme petição e documento 

juntados às fls. 110/114, 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.: 228390 Nr: 4658-20.2015.811.0015

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE LEMKE ZOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENI ZOLETTI- ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANA TALYTA CAZELLA - 

OAB:OAB/PR 45.383, ODALGIR SGARBI JUNIOR - OAB:11130/MT, 

SÉRGIO LUIS HESSEL LOPES - OAB:OAB/PR 21.419

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos para proceder com a INTIMAÇÃO da inventariante, 

por meio do (a,s) seu (s, as) advogado (a,s) constituído (s), para, no 

prazo de 15 dias, proceder com os recolhimentos das custas e taxas 

complementares, tendo em vista a retificação do valor atribuído à causa, 

nos termos do item 1 da decisão de fl. 92.

Após, com ou sem manifestação (certificando nesse caso), remessa dos 

autos conclusos ao M. M. Juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 208773 Nr: 10029-96.2014.811.0015

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVDSM, FVVDSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAILA ALETÉA ZANATTA 

CASSIANO OURIVES (DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO ARAÚJO 

DE CARVALHO - OAB:MA/8.419

 IMPULSIONO os autos para proceder com a INTIMAÇÃO do executado, 

por meio do seu advogado constituído à fl. 24, para que, no prazo de 03 

(três) dias, efetue o pagamento das prestações da obrigação alimentar 

que se venceram ao longo do processo, prove que já o fez ou justifique a 

impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de protesto do pronunciamento 

judicial e, em especial, prisão em regime fechado, pelo prazo de 1 (um) a 3 

(três) meses, em conformidade com o art. 528, “caput” e §§ 1º, 3º, 4º e 

7º, do Código de Processo Civil.

FUNDAMENTAÇÃO: Art. 513, §2º, inciso I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 208773 Nr: 10029-96.2014.811.0015

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVDSM, FVVDSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAILA ALETÉA ZANATTA 

CASSIANO OURIVES (DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO ARAÚJO 

DE CARVALHO - OAB:MA/8.419
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 IMPULSIONO os autos para proceder com a INTIMAÇÃO do executado, 

por meio do seu advogado constituído à fl. 24, para que, no prazo de 03 

(três) dias, efetue o pagamento das prestações da obrigação alimentar 

que se venceram ao longo do processo, prove que já o fez ou justifique a 

impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de protesto do pronunciamento 

judicial e, em especial, prisão em regime fechado, pelo prazo de 1 (um) a 3 

(três) meses, em conformidade com o art. 528, “caput” e §§ 1º, 3º, 4º e 

7º, do Código de Processo Civil.

FUNDAMENTAÇÃO: Art. 513, §2º, inciso I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 168818 Nr: 3798-24.2012.811.0015

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGDAS, GLDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laura Gabriela Balbinot dos 

Anjos - OAB:18077/O, MAILA ALETÉA ZANATTA CASSIANO OURIVES 

(DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON SILVA ROCHA - 

OAB:15561/MT

 IMPULSIONO os autos para proceder com a INTIMAÇÃO do executado, 

por meio do seu advogado constituído à fl. 71, para que, no prazo de 03 

(três) dias, efetue o pagamento das prestações da obrigação alimentar 

que se venceram ao longo do processo, prove que já o fez ou justifique a 

impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de protesto do pronunciamento 

judicial e, em especial, prisão em regime fechado, pelo prazo de 1 (um) a 3 

(três) meses, em conformidade com o art. 528, “caput” e §§ 1º, 3º, 4º e 

7º, do Código de Processo Civil.

FUNDAMENTAÇÃO: Art. 513, §2º, inciso I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 206268 Nr: 7969-53.2014.811.0015

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GODC, EODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA B. MOREIRA 

MUNIZ - núcleojurídicofasip - OAB:OAB/MT 20.339-O, CLARISSE 

ODETE FACCIO FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:20339O/MT, 

LUIZ GUSTAVO CARATTI DE OLIVEIRA - nucleojuridicofasipe - 

OAB:16666-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 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 

petição ministerial de fl. 85, requerendo o de direito, no prazo de 15 (cinco) 

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): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 160350 Nr: 7735-76.2011.811.0015

 AÇÃO: Separação de Corpos->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIO ARAÚJO SILVA - 

OAB:MT-4.877 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. ANTE O EXPOSTO, com fundamento nos artigos 485, VI, do CPC, e, 

restando a autora carecedora de ação, ante a verificação da falta de 

interesse de agir superveniente, julgo extinto o processo sem resolução 

do mérito.4. Sem sucumbência, uma vez que se trata de parte beneficiária 

da justiça gratuita. 5. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as 

cautelas de estilo.6. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1013965-39.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. R. D. S. (REQUERENTE)

W. R. D. S. (REQUERENTE)

A. S. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. R. (REQUERIDO)

B. R. D. S. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP PRAÇA 

DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-138 EDITAL CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GLEIDSON 

DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA PROCESSO n. 

1013965-39.2019.8.11.0015 Valor da causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: [Adoção 

de Maior]->GUARDA (1420) POLO ATIVO: MARIA ADELIA ROCHA DA 

SILVA, brasileira, casada, do lar, portadora do RG/CI 569921 SSP/MT, 

inscrita no CPF/MF 341.254.502-34, telefone (66) 9 9682-1906, ANTONIO 

SALVADOR DA SILVA, brasileiro, casado, caminhoneiro, portador do 

RG/CI 3246082-1 SSP/MT, inscrito no CPF/MF 195.126.351-000, endereço 

eletrônico ignorado, telefone (66) 9 9954-0069, ambos residentes e 

domiciliados na Rua Rio Celeste, n. 91, Quadra 01, Lote 08, Residencial 

Maripá, no município de Sinop/MT, CEP: 78.550-000 e WENDER ROCHA DE 

SOUZA, maior de idade, brasileiro, convivente em união estável, auxiliar 

administrativo, maior e capaz, portador do RG 21817308, inscrito no 

CPF/MF 035.299.251-44, residente e domiciliado na Rua Buritis, n. 89, 

Bairro Residencial Buritis, no município de Sinop/MT. POLO PASSIVO: 1) 

EDILEUSA ROCHA, documentos não informados nos autos, e 2) BENEDITO 

RODRIGUES DE SOUZA, documentos não informados nos autos, que se 

encontram em lugar incerto e não sabido. FINALIDADE: efetuar a citação 

do polo passivo, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, comparecerem à audiência de 

tentativa de conciliação designada para o dia dia 07 de maio de 2020, às 

14:00 horas (horário de Cuiabá-MT), a ser realizada no Centro Conciliatório 

da Vara Especializada da Família e Sucessões, sito no fórum dessa 

Comarca, em conformidade com o art. 695, caput, do Código de Processo 

Civil. acompanhadas de seus advogados ou de defensores públicos, em 

conformidade com o art. 695, § 4º, do Código de Processo Civil. RESUMO 

DA INICIAL: O maior, Wender Rocha de Souza, é filho biológico da 

requerida Edileusa Rocha e Benedito Rodrigues de Souza, falecido há 

cerca de 08 (oito) anos, conforme certidão de óbito que será juntada 

posteriormente.Narra-se que os requeridos possuíam outros 03 (três) 

filhos e por não terem condições financeiras suficientes para cuidar das 

crianças - à época - razão pela qual, entregou Wender - com 01(um) ano 

de idade - aos requerentes para exercerem todos os cuidados 

necessários à sua criação e educação como sendo seu filho, o que 

inclusive foi declarado em Cartório, consoante se afere do documento em 

anexo.Assim, os requerentes prestaram toda assistência material, moral e 

educacional durante toda a sua vida, como se fossem os pais biológicos. 

Existe, entre adotantes e o adotando, um forte vínculo afetivo criado em 

razão do tempo de convivência, sendo que os requerentes são 

reconhecidos como pai e mãe de Wender.Pelo exposto, os requerentes 

pugnam e o adotando concorda, com a constituição, através de sentença, 

da adoção em comento, bem como a retificação do registro civil de 

Wender Rocha de Souza para acrescentar os nomes dos requerentes 

como pais e dos genitores dos adotantes como avós.Outrossim, os 

adotantes pugnam pela retificação do nome do adotando para Wender 

Rocha de Souza. DESPACHO/ DECISÃO: Vistos. 1. Primeiramente, 

intime-se a parte autora para coligir certidão de óbito do pai biológico de 

Wender, em quinze dias, sob pena de regularização dos polos da 

demanda, com a consequente inserção do pai biológico no polo passivo do 

feito, com a nova citação e intimação para comparecimento em 

audiência.2. Se não colacionada a certidão de óbito no prazo estabelecido, 

desde já, determino a inserção de Benedito Rodrigues de Souza no polo 

passivo, devendo-se proceder nos moldes abaixo, com a conseguinte 

pesquisa de endereço deste. 3. Considerando que a parte autora não 

soube indicar o atual paradeiro da genitora, determino a realização de 

buscas junto ao Sistema de Informações Eleitorais – SIEL, visando a 

localização do atual endereço da parte requerida. 4. Desde já, designo 

audiência de conciliação/mediação para dia 07 de maio de 2020, às 14:00 

horas (horário de Cuiabá-MT), a ser realizada no Centro Conciliatório da 

Vara Especializada da Família e Sucessões, sito no fórum dessa Comarca, 

em conformidade com o art. 695, caput, do Código de Processo Civil. 4.1. 
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Citem-se o (a)(s) réu (ré)(s) e intimem-se as partes e seus advogados 

para que compareçam à audiência. 4.2. Consigne-se no mandado que as 

partes deverão comparecer à audiência de tentativa de conciliação 

acompanhadas de seus advogados ou de defensores públicos, em 

conformidade com o art. 695, § 4º, do Código de Processo Civil. 4.3. 

Ciência à Defensoria Pública, se alguma das partes for representada em 

juízo pela Defensoria Pública, e ao Ministério Público, se houver interesse 

de incapaz. 4.4. Na audiência, se não for houver acordo, poderá a parte 

ré oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados a partir da data de realização da audiência de tentativa de 

conciliação, em conformidade com o art. 697 c/c o art. 335, “caput” e 

inciso I, do Código de Processo Civil. 4.5. Oferecida contestação, intime-se 

a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre 

a contestação, sob pena de preclusão, em conformidade com o art. 351 

do Código de Processo Civil. 4.6. Após, com ou sem manifestação da 

parte autora, vista dos autos ao Ministério Público. 5. Sem prejuízo, cite-se 

a genitora por edital, com prazo de 20 (vinte) dias e intimem-se as partes e 

seus advogados para que compareçam à audiência. 5.1. Decorrido o 

prazo do edital e quinze dias após a audiência sem qualquer manifestação 

da parte ré, desde já decreto sua revelia e, por conseguinte, com fulcro no 

art. 72, inciso II, do Código de Processo Civil, nomeio membro da 

Defensoria Pública atuante na Comarca de Sinop/MT como curador(a) 

especial da parte ré, desconsiderando-se tal item caso a pesquisa de 

endereço e a citação pessoal reste frutífera. 6. Sem prejuízo, realize-se 

estudo psicossocial pela equipe técnica deste juízo, com os requerentes, 

em separados, visando verificar as condições socioeconômicas de todos, 

bem como o vínculo socioafetivo que envolve as partes, precipuamente os 

sentimentos com relação a figura paterna e materna de Wender, as 

circunstâncias que levaram este a guarda de fato dos demais requerentes 

e qualquer outra informação que a equipe julgar pertinente, devendo o 

laudo ser apresentado em 15 (quinze) dias. 6.1 Com a vinda do relatório, 

vistas ao Ministério Público para manifestação em dez dias. 7. Defiro o 

pedido de gratuidade da justiça, em conformidade com o art. 99, § 3º, do 

Código de Processo Civil. O benefício compreende as isenções 

constantes no art. 98, § 1º, incisos I a IX, do Código de Processo Civil. 8. 

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, II, CPC). 9. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se 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, Arnaldo de Sousa Nere, Analista Judiciário, 

digitei. SINOP, 16 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.

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-36 CAUTELAR FISCAL

Processo Número: 1014395-88.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA MARIA WEIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS RIBEIRO MOTA OAB - MT10491/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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 1014395-88.2019.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 164.500,61 CAUTELAR FISCAL (83) POLO ATIVO:VALERIA 

MARIA WEIS POLO PASSIVO:ESTADO DE MATO GROSSO 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,16 de março de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015194-34.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAODETE HASSELSTROM NEVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXECUTADO)

 

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 

#1015194-34.2019.8.11.0015 EXEQUENTE: CLAODETE HASSELSTROM 

NEVES EXECUTADO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Inicialmente, 

DETERMINO a INTIMAÇÃO das partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, APRESENTEM os “pareceres ou documentos elucidativos, de modo a 

sustentar o valor que entendem devido’’; Com o APORTE, INTIME-SE a 

parte Requerente para PROMOVER a LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, 

conforme determinado no ACÓRDÃO de ID. 27323255 no prazo de 15 

(quinze) dias. II - Após, com os CÁLCULOS apresentados, façam-me os 

autos em CONCLUSÃO para instauração da FASE de CUMPRIMENTO de 

SENTENÇA. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009970-18.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAR BALESTRIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS RIBEIRO MOTA OAB - MT10491/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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 1009970-18.2019.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 350.550,00 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO:ADELAR BALESTRIN POLO PASSIVO:ESTADO DE MATO GROSSO 

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,16 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009251-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA BENEDETTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (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 - 
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CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO 1009251-07.2017.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.000,00 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO:CLEUSA BENEDETTI POLO PASSIVO:MUNICIPIO DE SINOP 

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,16 de março de 2020.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007918-83.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO MENDU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA APARECIDA DE SOUZA OAB - MT23404/O (ADVOGADO(A))

NATHALIA ALEXANDRE RAMOS GALVAN OAB - MT0015044A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

DJALMA OLIMPIO MAIA SANT ANA (PERITO / INTÉRPRETE)

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 

#1007918-83.2018.8.11.0015 AUTOR(A): SILVIO MENDU REU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. I – ACOLHO a JUSTIFICATIVA 

APRESENTADA pelo AUTOR em ID. 30001775, ao que DETERMINO a 

INCLUSÃO dos presentes autos no PRÓXIMO MUTIRÃO DE PERÍCIAS que 

este JUÍZO irá REALIZAR; II – AGUARDE-SE os autos em CARTÓRIO até o 

INÍCIO dos TRABALHOS para a realização do PRÓXIMO MUTIRÃO DE 

PERÍCIAS; III – Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006116-50.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRADE TABACARIA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM OAB - MT16759-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 

#1006116-50.2018.8.11.0015 AUTOR(A): ANDRADE TABACARIA LTDA - 

EPP REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – Considerando que a 

presente ação foi protocolada em 20/06/2018 e que até o momento não foi 

apreciada a liminar, INTIME-SE a PARTE AUTORA, por intermédio de seu 

Advogado, para, em 05 (cinco) dias, MANIFESTAR quanto a 

MANUTENÇÃO no PEDIDO LIMINAR. II – No mesmo prazo, em sintonia com 

os artigos 319, 320 e 321 do CPC/2015, INTIME-SE a parte Requerente 

para que, EMENDE a INICIAL, atribuindo “valor certo” à causa, nos termos 

do art. 292 do CPC/2015. III – Oportunamente, CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 277243 Nr: 14370-97.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEOMAR PEDRO MENEGALI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEOMAR PEDRO MENEGALI - 

OAB:17.241-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Conforme DESPACHO às fls. 34, realizo o LEVANTAMENTO dos 

VALORES em favor da parte EXEQUENTE, no importe de R$ 13.255,56, 

mediante ALVARÁ eletrônico de LIBERAÇÃO;

II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

*******************ASSINADO DIGITALMENTE******************

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 45695 Nr: 11208-17.2004.811.0015

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRINHO TODESCATTO, CHILMARA 

LOVATEL DALAZEM PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA ANA ZAMBIAZI - 

OAB:11106-B/MT, ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS - 

OAB:7429/MT

 Vistos etc.

I – Conforme SENTENÇA de fls. 160-161, realizo o LEVANTAMENTO dos 

VALORES em favor da parte EXECUTADA, no importe de R$ 3.381,05, 

mediante ALVARÁ eletrônico de LIBERAÇÃO;

 II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

*******************ASSINADO DIGITALMENTE******************

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162928 Nr: 10765-22.2011.811.0015

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOI JOSÉ FELLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO DE MT, SUB-PROC. GERAL FISCAL) - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELOI JOSÉ FELLINI, Cpf: 38604981934, 

Rg: 824.034-5, Filiação: Lurdes Tomini Fellini e Genuíno Fellini, data de 

nascimento: 13/08/1959, brasileiro(a), natural de Xaxim-SC, casado(a), 

comerciante - vereador. 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: 17/11/2011.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT em face de ELOI JOSÉ FELLINI, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de @NaturezaDivida, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2916/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 24/10/2011

 - Valor Total: R$ 18.336,04 - Valor Atualizado: R$ 16.669,13 - Valor 

Honorários: R$ 1.666,91

Despacho/Decisão: Vistos etc.I - O art. 8º da L.E.F. prevê as modalidades 

de citação, quais sejam, pelo correio, por oficial de justiça e por edital;II - 

Neste caso, as CITAÇÕES via POSTAL e por MANDADO restaram 

FRUSTRADAS e, com isso, PRETENDE a parte EXEQUENTE a CITAÇÃO 

FICTA;III - A jurisprudência é pacífica no sentido de que a citação por edital 

somente será possível depois de esgotados os meios anteriores para 

localização da parte Executada.A Súmula 414, do STJ, assim prescreve: 

“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as 

demais modalidades”. IV- Nesta situação, DEFIRO o pedido de CITAÇÃO da 

PARTE EXECUTADA por EDITAL, com prazo de 30 (trinta) dias, conforme 

disposição do art. 8º, inc. IV, da L.E.F; V - Em seguida, não havendo 

pagamento ou garantia da execução para oferecimento de embargos pelo 

(a) Executado (a), NOMEIO o Ilustre DEFENSOR PÚBLICO atuante nesta 

Comarca como CURADOR ESPECIAL da parte Executada, com fulcro no 
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artigo 9º, inciso, II do CPC e da Súmula 196 do STJ, da qual deverá ser 

cientificado de sua nomeação, bem como para apresentação de defesa 

sem a necessidade de prévia garantia do juízo (Recurso Especial n.º 

1.110.548/PB). VI – Após, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Vilma Alaíde da Silva, 

digitei.

Sinop, 13 de março de 2020

Caroline Fernanda Dorigo Hara Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105230 Nr: 12265-31.2008.811.0015

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOR MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNELSON LUIZ MARTINS 

MINATTI - OAB:SC/28.294

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

PARTE EXECUTADA, na pessoa de seu(s) advogado(s) para que efetue, 

no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 557,83 (quinhentos e sessenta e sete reais e oitenta e três 

centavos), sob pena de restrição de seu nome e CNPJ junto à dívida ativa 

ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT. Este valor deverá ser recolhido numa única guia, 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos) e valor da taxa, qual seja R$ 144,43 (cento e 

quarenta e quatro reais e quarenta e três centavos).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012730-37.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE CANAVERDE STROGULSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE CANAVERDE STROGULSKI OAB - MT22392/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (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 

#1012730-37.2019.8.11.0015 REQUERENTE: DAIANE CANAVERDE 

STROGULSKI REQUERIDO: ESTADO DO MATO GROSSO Vistos etc. I – 

Considerando o OFÍCIO CIRCULAR nº 356/2018-DAPI-CGJ, de 30/11/2018, 

que determina o “imediato cumprimento do acórdão” do INCIDENTE de 

RESOLUÇÃO de DEMANDAS REPETITIVAS nº 85560/2016, “com a 

remessa das ações que não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial, aos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, 

observadas as restrições previstas na Lei nº 12.153/2009 (...)” (grifo 

nosso); II – Assim, verifica-se que para ser Reconhecida a Competência 

do Juizado Especial da Fazenda Pública para o processamento de uma 

demanda também é analisado as questões esclarecidas em Agravo de 

Instrumento 1003744-13.2017.8.11.0000 TJMT, quais sejam, “(...) o valor 

atribuído à causa não ultrapassa a 60 (sessenta) salários mínimos, bem 

como a matéria não se enquadra em nenhuma das excludentes de 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, previstas na Lei n. 

12.153/2009; além da tese jurídica fixada no IRDR n. 85560/2016, sob o 

tema n. 01, e diante da reunião ocorrida entre a Presidência e as Câmaras 

de Direito Público e Coletivo desta Corte, em 25-4-2019, acerca do tema, 

impõe-se que seja reconhecida a incompetência desta Câmara, para julgar 

a presente ação”; III – DETERMINO a IMEDIATA REMESSA e 

REDISTRIBUIÇÃO dos presentes autos para o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

desta COMARCA, com as cautelas e anotações necessárias; IV – 

INTIMEM-SE as PARTES. Às providências. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1010236-73.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

a 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 

#1010236-73.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: JEFFERSON MOREIRA DE LIMA 

EXECUTADO: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO MATO GROSSO Vistos 

etc. I – Considerando o OFÍCIO CIRCULAR nº 356/2018-DAPI-CGJ, de 

30/11/2018, que determina o “imediato cumprimento do acórdão” do 

INCIDENTE de RESOLUÇÃO de DEMANDAS REPETITIVAS nº 85560/2016, 

“com a remessa das ações que não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial, aos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, 

observadas as restrições previstas na Lei nº 12.153/2009 (...)” (grifo 

nosso); II – Assim, verifica-se que para ser Reconhecida a Competência 

do Juizado Especial da Fazenda Pública para o processamento de uma 

demanda também é analisado as questões esclarecidas em Agravo de 

Instrumento 1003744-13.2017.8.11.0000 TJMT, quais sejam, “(...) o valor 

atribuído à causa não ultrapassa a 60 (sessenta) salários mínimos, bem 

como a matéria não se enquadra em nenhuma das excludentes de 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, previstas na Lei n. 

12.153/2009; além da tese jurídica fixada no IRDR n. 85560/2016, sob o 

tema n. 01, e diante da reunião ocorrida entre a Presidência e as Câmaras 

de Direito Público e Coletivo desta Corte, em 25-4-2019, acerca do tema, 

impõe-se que seja reconhecida a incompetência desta Câmara, para julgar 

a presente ação”; III – DETERMINO a IMEDIATA REMESSA e 

REDISTRIBUIÇÃO dos presentes autos para o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

desta COMARCA, com as cautelas e anotações necessárias; IV – 

INTIMEM-SE as PARTES. Às providências. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1010013-23.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DONISETE PABLO SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELYDEVANE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT17759/O-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

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 

#1010013-23.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: DONISETE PABLO SOUZA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – Considerando o 

OFÍCIO CIRCULAR nº 356/2018-DAPI-CGJ, de 30/11/2018, que determina o 

“imediato cumprimento do acórdão” do INCIDENTE de RESOLUÇÃO de 

DEMANDAS REPETITIVAS nº 85560/2016, “com a remessa das ações que 

não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais 

Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as 

restrições previstas na Lei nº 12.153/2009 (...)” (grifo nosso); II – 

DETERMINO a IMEDIATA REMESSA e REDISTRIBUIÇÃO dos presentes 

autos para o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL desta COMARCA, com as 

cautelas e anotações necessárias; III – INTIMEM-SE as PARTES. Às 

providências. Cumpra-se.
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Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1009916-23.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR JOSE DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEMIR JOSE DOS SANTOS OAB - MT0017597A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

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 

#1009916-23.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: VALDEMIR JOSE DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – 

Considerando o OFÍCIO CIRCULAR nº 356/2018-DAPI-CGJ, de 30/11/2018, 

que determina o “imediato cumprimento do acórdão” do INCIDENTE de 

RESOLUÇÃO de DEMANDAS REPETITIVAS nº 85560/2016, “com a 

remessa das ações que não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial, aos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, 

observadas as restrições previstas na Lei nº 12.153/2009 (...)” (grifo 

nosso); II – DETERMINO a IMEDIATA REMESSA e REDISTRIBUIÇÃO dos 

presentes autos para o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL desta COMARCA, com 

as cautelas e anotações necessárias; III – INTIMEM-SE as PARTES. Às 

providências. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1010107-68.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA FERNANDES MARANGONI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA FERNANDES MARANGONI OAB - MT0016574A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

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 

#1010107-68.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: VANESSA FERNANDES 

MARANGONI EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – 

Considerando o OFÍCIO CIRCULAR nº 356/2018-DAPI-CGJ, de 30/11/2018, 

que determina o “imediato cumprimento do acórdão” do INCIDENTE de 

RESOLUÇÃO de DEMANDAS REPETITIVAS nº 85560/2016, “com a 

remessa das ações que não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial, aos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, 

observadas as restrições previstas na Lei nº 12.153/2009 (...)” (grifo 

nosso); II – DETERMINO a IMEDIATA REMESSA e REDISTRIBUIÇÃO dos 

presentes autos para o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL desta COMARCA, com 

as cautelas e anotações necessárias; III – INTIMEM-SE as PARTES. Às 

providências. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001901-31.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA MARY DUTRA BELINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA MARY DUTRA BELINI OAB - MT0019060A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

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 

#1001901-31.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: CINTIA MARY DUTRA BELINI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – Considerando o 

OFÍCIO CIRCULAR nº 356/2018-DAPI-CGJ, de 30/11/2018, que determina o 

“imediato cumprimento do acórdão” do INCIDENTE de RESOLUÇÃO de 

DEMANDAS REPETITIVAS nº 85560/2016, “com a remessa das ações que 

não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais 

Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as 

restrições previstas na Lei nº 12.153/2009 (...)” (grifo nosso); II – 

DETERMINO a IMEDIATA REMESSA e REDISTRIBUIÇÃO dos presentes 

autos para o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL desta COMARCA, com as 

cautelas e anotações necessárias; III – INTIMEM-SE as PARTES. Às 

providências. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1011052-55.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVALDO SERGIO DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVALDO SERGIO DA SILVEIRA OAB - MT0012565S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

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 

#1011052-55.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: IVALDO SERGIO DA SILVEIRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – Considerando o 

OFÍCIO CIRCULAR nº 356/2018-DAPI-CGJ, de 30/11/2018, que determina o 

“imediato cumprimento do acórdão” do INCIDENTE de RESOLUÇÃO de 

DEMANDAS REPETITIVAS nº 85560/2016, “com a remessa das ações que 

não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais 

Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as 

restrições previstas na Lei nº 12.153/2009 (...)” (grifo nosso); II – 

DETERMINO a IMEDIATA REMESSA e REDISTRIBUIÇÃO dos presentes 

autos para o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL desta COMARCA, com as 

cautelas e anotações necessárias; III – INTIMEM-SE as PARTES. Às 

providências. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001282-72.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINHO PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULINHO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT18874/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

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 

#1001282-72.2016.8.11.0015 EXEQUENTE: PAULINHO PEREIRA DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – 

Considerando o OFÍCIO CIRCULAR nº 356/2018-DAPI-CGJ, de 30/11/2018, 

que determina o “imediato cumprimento do acórdão” do INCIDENTE de 

RESOLUÇÃO de DEMANDAS REPETITIVAS nº 85560/2016, “com a 

remessa das ações que não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial, aos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, 

observadas as restrições previstas na Lei nº 12.153/2009 (...)” (grifo 

nosso); II – DETERMINO a IMEDIATA REMESSA e REDISTRIBUIÇÃO dos 

presentes autos para o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL desta COMARCA, com 

as cautelas e anotações necessárias; III – INTIMEM-SE as PARTES. Às 

providências. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
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Processo Número: 1011454-05.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

Anderson Davi Maciel Dos Santos (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Anderson Davi Maciel Dos Santos OAB - MT19953/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

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 

#1011454-05.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: ANDERSON DAVI MACIEL DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – 

Considerando o OFÍCIO CIRCULAR nº 356/2018-DAPI-CGJ, de 30/11/2018, 

que determina o “imediato cumprimento do acórdão” do INCIDENTE de 

RESOLUÇÃO de DEMANDAS REPETITIVAS nº 85560/2016, “com a 

remessa das ações que não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial, aos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, 

observadas as restrições previstas na Lei nº 12.153/2009 (...)” (grifo 

nosso); II – DETERMINO a IMEDIATA REMESSA e REDISTRIBUIÇÃO dos 

presentes autos para o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL desta COMARCA, com 

as cautelas e anotações necessárias; III – INTIMEM-SE as PARTES. Às 

providências. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002575-43.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVALDO SERGIO DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVALDO SERGIO DA SILVEIRA OAB - MT0012565S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

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 

#1002575-43.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: IVALDO SERGIO DA SILVEIRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – Considerando o 

OFÍCIO CIRCULAR nº 356/2018-DAPI-CGJ, de 30/11/2018, que determina o 

“imediato cumprimento do acórdão” do INCIDENTE de RESOLUÇÃO de 

DEMANDAS REPETITIVAS nº 85560/2016, “com a remessa das ações que 

não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais 

Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as 

restrições previstas na Lei nº 12.153/2009 (...)” (grifo nosso); II – 

DETERMINO a IMEDIATA REMESSA e REDISTRIBUIÇÃO dos presentes 

autos para o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL desta COMARCA, com as 

cautelas e anotações necessárias; III – INTIMEM-SE as PARTES. Às 

providências. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8011003-60.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0016034S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

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 

#8011003-60.2015.8.11.0015 EXEQUENTE: RICARDO FERREIRA DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – Considerando o 

OFÍCIO CIRCULAR nº 356/2018-DAPI-CGJ, de 30/11/2018, que determina o 

“imediato cumprimento do acórdão” do INCIDENTE de RESOLUÇÃO de 

DEMANDAS REPETITIVAS nº 85560/2016, “com a remessa das ações que 

não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais 

Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as 

restrições previstas na Lei nº 12.153/2009 (...)” (grifo nosso); II – 

DETERMINO a IMEDIATA REMESSA e REDISTRIBUIÇÃO dos presentes 

autos para o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL desta COMARCA, com as 

cautelas e anotações necessárias; III – INTIMEM-SE as PARTES. Às 

providências. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1013512-15.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

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 

#1013512-15.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: ROSANGELA HASSELSTROM 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – Considerando o 

OFÍCIO CIRCULAR nº 356/2018-DAPI-CGJ, de 30/11/2018, que determina o 

“imediato cumprimento do acórdão” do INCIDENTE de RESOLUÇÃO de 

DEMANDAS REPETITIVAS nº 85560/2016, “com a remessa das ações que 

não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais 

Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as 

restrições previstas na Lei nº 12.153/2009 (...)” (grifo nosso); II – 

DETERMINO a IMEDIATA REMESSA e REDISTRIBUIÇÃO dos presentes 

autos para o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL desta COMARCA, com as 

cautelas e anotações necessárias; III – INTIMEM-SE as PARTES. Às 

providências. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1004813-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO OAB - MT0021462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1004813-35.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: THIAGO DOS SANTOS 

RICHOPPO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – 

Considerando o OFÍCIO CIRCULAR nº 356/2018-DAPI-CGJ, de 30/11/2018, 

que determina o “imediato cumprimento do acórdão” do INCIDENTE de 

RESOLUÇÃO de DEMANDAS REPETITIVAS nº 85560/2016, “com a 

remessa das ações que não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial, aos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, 

observadas as restrições previstas na Lei nº 12.153/2009 (...)” (grifo 

nosso); II – DETERMINO a IMEDIATA REMESSA e REDISTRIBUIÇÃO dos 

presentes autos para o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL desta COMARCA, com 

as cautelas e anotações necessárias; III – INTIMEM-SE as PARTES. Às 

providências. Cumpra-se.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003015-34.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO LEANDRO LEITE FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

PROCESSO n. 1003015-34.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:PAULO 

LEANDRO LEITE FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

VIZZOTTO ROBERTS POLO PASSIVO: MUNICIPIO DE SINOP 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: 29/04/2020 Hora: 08:30 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 16 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: 1003016-19.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAURELIO DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO MENON DE FREITAS OAB - MT23150/O (ADVOGADO(A))

FELIPE FERREIRA MORENO OAB - MT24878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N.I. PULQUERIO LOPES & CIA LTDA - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1003016-19.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:MAURELIO DE 

ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANO MENON DE 

FREITAS, FELIPE FERREIRA MORENO POLO PASSIVO: N.I. PULQUERIO 

LOPES & CIA 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: 

29/04/2020 Hora: 08:45 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 16 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: 1003018-86.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO 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. 1003018-86.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:JOAO 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: 29/04/2020 Hora: 09:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 16 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: 1006010-88.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI MARIA MENZEL MORITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUCAS BECKER ROSA OAB - MT24320/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA DA SILVA NUNES (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.: 1006010-88.2018.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 29/04/2020 09:15, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. MARLI MARIA MENZEL 

MORITA CPF: 283.292.609-68, DIEGO LUCAS BECKER ROSA CPF: 

050.136.891-47 Endereço do promovente: Nome: MARLI MARIA MENZEL 

MORITA Endereço: AVENIDA DAS PALMEIRAS, 447, - DE 283 A 925 - 

LADO ÍMPAR, SETOR RESIDENCIAL NORTE, SINOP - MT - CEP: 78550-368 

CAMILA DA SILVA NUNES CPF: 027.901.771-55 Endereço do promovido: 

Nome: CAMILA DA SILVA NUNES Endereço: desconhecido Sinop, 

Segunda-feira, 16 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: 1006010-88.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI MARIA MENZEL MORITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUCAS BECKER ROSA OAB - MT24320/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA DA SILVA NUNES (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.: 1006010-88.2018.8.11.0015 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: 1012439-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DISFER COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERRAMENTAS LTDA. - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAICON DE LUCA (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.: 1012439-08.2017.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 29/04/2020 08:30, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. DISFER COMERCIO E 

DISTRIBUICAO DE FERRAMENTAS LTDA. - ME CPF: 17.232.930/0001-73, 

LURDES ELIANE DAL ZOT CPF: 604.504.951-91 Endereço do promovente: 

Nome: DISFER COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERRAMENTAS LTDA. - ME 

Endereço: RUA JOÃO PEDRO MOREIRA DE CARVALHO, 1360, - DE 1302 

A 1860 - LADO PAR, SETOR INDUSTRIAL, SINOP - MT - CEP: 78557-135 

MAICON DE LUCA CPF: 040.433.371-08 Endereço do promovido: Nome: 

MAICON DE LUCA Endereço: RUA DOIS, 36 B S/N, CASA 36 B S/N, 

CHÁCARA DE LAZER SÃO CRISTOVÃO, SINOP - MT - CEP: 78558-253 

Sinop, Segunda-feira, 16 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: 1003019-71.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN EDUARDO DE ASSUNCAO SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

 

PROCESSO n. 1003019-71.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:WILLIAN 

EDUARDO DE ASSUNCAO SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 
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MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA 

CURVO POLO PASSIVO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 

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: 29/04/2020 Hora: 09:30 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 16 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: 1003025-78.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDILEIA FRANCISCO PEGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT22899/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003025-78.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:LAUDILEIA 

FRANCISCO PEGO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: REGINALDO 

PEREIRA DE SOUZA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - 

SALA 01 Data: 29/04/2020 Hora: 10:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 16 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: 1003029-18.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR SANT ANA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003029-18.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ODAIR SANT 

ANA RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ IORI POLO 

PASSIVO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 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: 29/04/2020 Hora: 10:15 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 16 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: 1003030-03.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIANA BASQUERA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO GABRIEL BELIVAGUA (REU)

MARCIO MILLENBERG LOFFI (REU)

 

PROCESSO n. 1003030-03.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:EMILIANA 

BASQUERA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANAINA LINO SERRA 

TEIXEIRA POLO PASSIVO: JOÃO GABRIEL BELIVAGUA 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: 29/04/2020 Hora: 10:30 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 16 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: 1003035-25.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIMONE CHIAMENTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1003035-25.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:PATRICIA 

SIMONE CHIAMENTI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIEL WINTER 

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: 

SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 27/04/2020 

Hora: 13:15 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 16 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: 1003036-10.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY BRAINER MATOZZO TEIXEIRA (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. 1003036-10.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:WESLEY 

BRAINER MATOZZO TEIXEIRA 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: 29/04/2020 Hora: 10:45 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 16 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: 1003041-32.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO BORGES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003041-32.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:TIAGO BORGES 

DE SOUZA 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: 29/04/2020 Hora: 13:15 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 16 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: 1003042-17.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO LUIS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS GARCIA KATH OAB - MT23199/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEBERSON CLEO ZUCCHI (REU)

 

PROCESSO n. 1003042-17.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:DIEGO LUIS DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MATHEUS GARCIA KATH POLO 

PASSIVO: GEBERSON CLEO ZUCCHI FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 
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Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

- SALA 01 Data: 29/04/2020 Hora: 13:30 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 16 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: 1005646-82.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C. T. (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. R. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LEMOS DA SILVA OAB - MT23152/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.: 1005646-82.2019.8.11.0015 Certifico que o 

recurso de id 20682759 é tempestivo, bem como requereu assistência 

judiciária gratuita. 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: 1003046-54.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAMPOLINO JOECI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO OAB - MT24203/O (ADVOGADO(A))

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA OAB - MT0013171S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNALDO CARDOSO DE CARVALHO (REU)

 

PROCESSO n. 1003046-54.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:CAMPOLINO 

JOECI DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LISSA GABRIELA 

BATISTA RIBEIRO, MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA POLO 

PASSIVO: ARNALDO CARDOSO DE CARVALHO 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: 29/04/2020 Hora: 13:45 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 16 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: 1003050-91.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA ROSA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003050-91.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:JANDIRA ROSA 

DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO LUIZ GOMES 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: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 29/04/2020 Hora: 14:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 16 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: 1003051-76.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA ROSA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003051-76.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:JANDIRA ROSA 

DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO LUIZ GOMES DA 

SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

- SALA 01 Data: 29/04/2020 Hora: 14:15 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 16 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006712-97.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON BRANDOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO OAB - MT21707/O (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO OAB - MT23400-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLICE ENDERLE (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.: 1006712-97.2019.8.11.0015 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: 1003055-16.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FIRMINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003055-16.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:LUCAS FIRMINO 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO LUIZ GOMES DA 

SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

- SALA 01 Data: 29/04/2020 Hora: 14:45 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 16 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: 1013011-90.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SABRINA DE ARAUJO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDELL DOS SANTOS BARROS OAB - MT26442/O (ADVOGADO(A))

EZEQUIEL LOPES DOS SANTOS OAB - MT24052/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 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.: 1013011-90.2019.8.11.0015 Certifico que o 

recurso de id 28634923 é tempestivo, bem como a recorrente requereu 

assistência judiciária gratuita. Nos termos da legislação vigente, intimo a(s) 
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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: 1003056-98.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON CARVALHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003056-98.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:EDMILSON 

CARVALHO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO LUIZ 

GOMES 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: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 29/04/2020 Hora: 15:00 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 16 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: 1009081-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HELENO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

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.: 1009081-35.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010326-47.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA VICENTE DIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DE SOUSA ALENCAR OAB - MT24819/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-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.: 1010326-47.2018.8.11.0015 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.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 371402 Nr: 17513-89.2019.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTAVIO TENORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO SILVA MENDES - 

OAB:MT/14.934

 Vistos etc.

 Para cumprimento do ato deprecado, designo audiência de instrução para 

o dia 25/03/2020, às 17:15 horas.

 Após, devolva-se à Comarca de origem com as cautelas e homenagens 

de estilo.

 Ocorrendo algumas das situações previstas no item 2.7.5 da CNGC/MT, 

intimadas previamente as partes e não havendo qualquer manifestação no 

prazo legal, fica, desde já, autorizada a devolução da presente 

deprecada.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 297294 Nr: 6778-65.2017.811.0015

 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): NEUZA TEREZINHA BIAZUSSI WILLINGHOFER 

- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA MENEGASSI BIAZUSSI 

VEDANA - OAB:OAB/MT. 15669

 Vistos etc.

 Chamo o feito à ordem para corrigir de ofício o erro material contido na 

decisão de fl. 80 que, por mero deslize, ao invés de solicitar 

encaminhamento de ofício ao IBAMA determinou oficiar a POLITEC.

 Destarte, onde se lê:

 “Assim, oficie-se a Politec de Sinop para, no prazo de 30 dias, realizar 

perícia, conforme quesitos de fl. 53-verso.”

Leia-se:

 “Assim, oficie-se o IBAMA de Sinop para, no prazo de 30 dias, realizar 

perícia, conforme quesitos de fl. 53-verso:

 Mantenho inalterados os demais termos da decisão, que deverá ser 

cumprida.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1004190-34.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR OAB - MT0015532A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1004190-34.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: KARIZA DANIELLI SIMONETTI 

AGUIAR EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. A 

promovente manejou pedido de reconsideração da decisão proferida em 

sede de Embargos de Declaração aduzindo divergência no decidir em 

processos similares com o mesmo pedido, mas providências determinadas 

de forma diversa. Reanalisando os autos, por critério de segurança 

jurídica e economia processual tenho que merece acolhimento o pleito 

autoral. Execução de Título Judicial que, processada, teve expedida 

Requisição de Pequeno Valor - RPV, encaminhada ao Estado de Mato 

Grosso, na pessoa do seu Procurador Geral, o qual, mesmo intimado, não 

se dignou a pagá-la no prazo legal de 60 dias. A parte exequente, como 

destacado, requereu o sequestro/bloqueio de ativos financeiros em face 

do ente executado via sistema BACENJUD, a fim de fazer valer a ordem 

judicial expressa na RPV. A Requisição de Pequeno Valor tem sede no art. 

100, § 3º, da Constituição Federal e art. 535, inciso II, § 3°, do Código de 

Processo Civil. Reza o art. 100, § 3.º da Constituição Federal, com a 

redação conferida pela Emenda Constitucional n.° 30/2000, in verbis: “Art. 

100. À exceção dos créditos de natureza alimentícia, os pagamentos 

devidos pela Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, em virtude de 

sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de 

apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida 

a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069717/3/2020 Página 169 de 426



créditos adicionais abertos para este fim. (...) § 3º. O disposto no "caput" 

deste artigo, relativamente à expedição de precatórios, não se aplica aos 

pagamentos de obrigações definidas em lei como de pequeno valor que a 

Fazenda Federal, Estadual, Distrital ou Municipal deva fazer em virtude de 

sentença judicial transitada em julgado”. Já o art. 535, caput e § 3°, inciso 

II, do Código de Processo Civil estipula o seguinte: “Art. 535. A Fazenda 

Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, 

remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e 

nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3º Não 

impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada: (...) II - 

por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público 

foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor 

será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente”. Os arts. 78 e 87, este com seus dois incisos, 

do ADCT garantiam a viabilização da RPV e estipulava regras transitórias 

acerca do que seria pequeno valor, com teto de 40 salários-mínimos para 

a fazenda pública estadual e distrital e de 30 salários-mínimos para a 

fazenda pública municipal. A preencher essa lacuna legislativa de 

competência privativa estadual, de sua alçada, em Mato Grosso adveio a 

Lei estadual n.° 10.656/2017, que definiu em seu art. 1° e 2º o que seria 

pequeno valor a ser liquidado pela RPV, ou seja, a quantia de até 100 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPF/MT), com prazo 

de 60 dias para sua liquidação, assim redigido: “Art. 1º Serão 

considerados de pequeno valor, para os fins do disposto nos §§ 3º e 4º 

do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações que o Estado de Mato 

Grosso e suas Autarquias e Fundações devam quitar em decorrência de 

decisão judicial transitada em julgado cujo valor, devidamente atualizado, 

não exceda 100 (cem) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso 

(UPFs/MT), independente da natureza do crédito. Art. 2º O crédito de 

pequeno valor não estará sujeito ao regime de precatórios e deverá ser 

pago, mediante depósito judicial, no prazo de até 60 (sessenta) dias, 

contados da data em que for protocolada, perante a Procuradoria-Geral do 

Estado, a requisição expedida pelo juízo da execução, observada a ordem 

cronológica própria”. A Lei n.° 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados 

Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, 

dos Territórios e dos Municípios – destarte, perfeitamente aplicável ao 

caso diretamente – em seu art. 13, incisos I e § 1. °, também preceitua a 

respeito do prazo de 02 meses para liquidação da RPV e relativamente ao 

sequestro de numerários para efetivar a prestação jurisdicional nas 

hipóteses do ente estatal também permanecer hirto, como é o caso, 

inclusive a dispensar a prévia oitiva deste: “Art. 13. Tratando-se de 

obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o 

pagamento será efetuado: I – no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, 

contado da entrega da requisição do juiz à autoridade citada para a causa, 

independentemente de precatório, na hipótese do § 3o do art. 100 da 

Constituição Federal; (...). § 1º Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública”. 

(destaque acrescido). Em resumo, os títulos devem ser encaminhados 

para a elaboração dos cálculos necessários ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do TJ/MT para acréscimos de juros e 

correção, além das deduções legais, a permitir a expedição de ofício 

requisitório à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para 

o processo, para que assim, proceda ao pagamento do crédito no prazo 

de 60 dias. Inteligência dos art. 910 do CPC; art. 100, § 3º da CF; 

Provimento nº 11/2017-CM de 10 de Agosto de 2017; arts. 2 e 13 da Lei nº 

12.153/2009 e demais disposições legais aplicáveis Todavia, in casu, 

dispensáveis os cálculos e a subsunção aos trâmites do provimento nº 

11/2017-CM de 10 de Agosto de 2017, ante a expressa renúncia da parte 

exequente a qualquer acréscimo ou correção, o que cria, 

indubitavelmente, uma vantagem ao Estado, a dispensar toda a laboriosa 

elaboração de cálculos, que oneraria o ente estatal ao final, além do que a 

parte exequente pretende, já renunciado pela petição agregada no Id. 

20803684, tanto que a RPV já foi expedida no valor básico de R$ 8.787,62, 

sem qualquer acréscimo. Id. 20877193. No caso em tela, a Fazenda 

Pública deixou de pagar a RPV dentro do prazo legal de 60 dias. Aliás, 

bem extrapolado, sem qualquer iniciativa ou justificativa plausível. Assim, 

ante a renúncia da parte exequente quanto aos acréscimos, aliada a 

inércia do executado em proceder ao pagamento do valor básico, 

perfeitamente factível se revela o bloqueio ou sequestro de valores, que é 

operacionalizado, em regra, via do sistema BACENJUD, liberando-os a 

seguir à parte exequente por alvará judicial. De fato, exsurge loquaz a 

pertinência da ordem judicial que visa satisfazer crédito devido pela 

Fazenda Pública que não cumpre em tempo seu dever constitucional e 

legal. A RPV foi introduzida na Constituição Federal com a finalidade de 

dar efetividade à tutela jurisdicional, pois através dela o credor é capaz de 

obter a satisfação rápida de seus créditos junto à Administração Pública 

devedora, representando instrumento de importante eficácia. Mas que 

termina burlada pela inércia inexplicável e silenciosa do renitente ente 

executado. Não há dúvidas de que o sequestro de valores se afigura 

imperioso e indispensável, sob pena de relegar a Requisição de Pequeno 

Valor ao absoluto fracasso, incentivando os entes públicos ao seu não 

pagamento e obrigando o credor a périplo perplexo, sem saída, em afronta 

ao arcabouço legal retromencionado. Portanto é possível e necessário o 

bloqueio ou sequestro de valores nas contas do ente executado, como 

meio apto a garantir o cumprimento de decisão judicial e dar efetividade e 

celeridade à entrega da prestação jurisdicional, dentro de uma razoável 

duração do processo, a teor do art. 5°, inciso LXXVIII, da Constituição 

Federal. Calha frisar que o processo começa por iniciativa da parte, mas 

se desenvolve por impulso oficial, sendo que as partes têm o direito de 

obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade 

satisfativa. E os sujeitos processuais devem comportar-se com lealdade e 

de acordo com a boa-fé, cooperando-se entre si para que se obtenha, em 

tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Dicção dos arts. 2°, 4°, 

5° e 6° do CPC. Assim, não faz sentido acenar com um direito, previamente 

reconhecido durante o tramitar processual, acertado na RPV, mas 

descumprido pelo desleixo estatal, e não munir o cumprimento do título 

judicial respectivo de ferramental jurídico capaz de efetivá-lo, que só se 

revela eficaz pelo sequestro ou bloqueio dos ativos financeiros da 

fazenda pública porventura encontradiços no sistema financeiro nacional. 

Nesse rumo, os arrestos ora compilados, com destaques em negrito e 

sublinhados: “EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE 

REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. 

BLOQUEIO DO VALOR EXEQUENDO. ADMISSIBILIDADE. O regime de 

precatórios não se aplica aos pagamentos pela Administração Pública das 

requisições de pequeno valor, podendo o Juiz, diante da recusa no 

cumprimento da obrigação no prazo legal, determinar o sequestro de 

numerário correspondente na conta do Município, ainda que destinada ao 

recebimento de repasses para a manutenção da educação”. (TJMG; AI 

1.0126.04.000568-1/002; Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes; Julg. 

04/04/2017; DJEMG 17/04/2017); “ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO DE 

PEQUENO VALOR. PRAZO. DESATENDIMENTO. SEQUESTRO DO 

NUMERÁRIO. CABIMENTO. EXEGESE DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM 

RECURSO REPETITIVO. RESP PARADIGMA 1.143.677/RS. 1. Descumprido 

o prazo legal estipulado na legislação de regência para adimplemento da 

Requisição de Pequeno Valor, o sequestro de numerário é medida que se 

impõe, consoante entendimento jurisprudencial já reiterado nesta Corte. 2. 

"O prazo para pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial 

transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 

(sessenta) dias contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à 

autoridade citada para a causa, sendo certo que, desatendida a 

requisição judicial, o Juiz determinará o sequestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei nº 

10.259/2001)" (REsp 1.143.677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 04/02/2010. Recurso Especial 

submetido ao rito dos recurso repetitivos nos termos do art. 543 - C do 

CPC/73.). 3. "Se a requisição não é cumprida no prazo assinalado pela 

normatização específica (120 dias, no caso do TJ-MT), deve ser 

determinado o sequestro, não havendo falar em emissão de precatório, 

nem, portanto, em aplicação da EC 62/2009" (RMS 35.075/MT, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 

06/03/2012). Agravo interno improvido”. (Superior Tribunal de Justiça - 

STJ; AgInt-RMS 50.386; Proc. 2016/0071000-9; DF; Segunda Turma; Rel. 

Min. Humberto Martins; DJE 25/08/2016); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATRASO NO 

PAGAMENTO DA RPV. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS VIA 

BACEN-JUD. POSSIBILIDADE. 1. O Município alega ter o juízo a quo 

determinado o bloqueio via BACENJUD de sua conta bancária para 

pagamento dos créditos dos autores, sem, contudo, ter sido intimado para 

cumprir com a obrigação de pagamento do RPV. Aduz, ainda, que teria o 

prazo de sessenta dias, a partir da intimação, para efetuar o pagamento. 

2. Ocorre que à fl. 399 dos autos, o próprio Município de Agrestina 

confessa, em petição apresentada, já ter sido intimado para efetuar o 
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pagamento do débito no prazo de sessenta dias. Essa petição, inclusive, 

foi protocolizada em 2 de julho de 2014, ou seja, seis meses antes do 

ajuizamento do agravo de instrumento. Desse modo, a alegação do 

Município no sentido de que não foi intimado para cumprir com a obrigação 

de pagamento do RPV não se sustenta. 3. Além disso, por força do art. 

100, § 1º-A da Constituição Federal, o débito é de natureza alimentar, 

sendo, portanto, questão de ordem pública o seu cumprimento. 4. Sobre a 

possibilidade de bloqueio de verbas públicas via BACENJUD para 

pagamento de sentença contra a fazenda pública por atraso no 

pagamento da RPV, cito os seguintes precedentes: TJ-RS - AI: 

70049949431 RS , Relator: Helena Marta Suarez Maciel, Data de 

Julgamento: 11/12/2012, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2012 e TJ-BA - APL: 

00002505120078050138 BA 0000250-51.2007.8.05.0138, Relator: Silvia 

Carneiro Santos Zarif, Data de Julgamento: 28/02/2012, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: 16/11/2012) 5. Desse modo, correta foi a 

decisão agravada que determinou o bloqueio via BACENJUD dos créditos 

dos autores, não havendo qualquer fundamento legal que autorize a 

suspensão da execução.6. À unanimidade de votos, foi negado 

provimento ao presente agravo de instrumento. (TJ-PE - AI: 3693245 PE, 

Relator: Antenor Cardoso Soares Junior, Data de Julgamento: 17/03/2015, 

3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2015”. Imperioso 

lembrar que o bloqueio de valores não implica violação à ordem 

cronológica prevista no art. 100, caput, da Constituição Federal, já que a 

RPV consubstancia-se em ordem direta de pagamento e o aludido 

dispositivo é aplicável somente aos créditos expressos nos precatórios, o 

que não é o caso. Ademais, a norma insculpida pelo art. 100, § 3º, da 

Constituição Federal exclui, expressamente, a necessidade de submissão 

à ordem cronológica de apresentação para pagamento em relação à RPV. 

Deste modo, ainda que trate de medida grave a ser tomada apenas em 

situações excepcionais, é indiscutivelmente legítima quando a fazenda 

pública, de forma injustificada e indiferente, fugindo de sua 

responsabilidade, fora dos parâmetros legais, descumpre obrigações 

líquidas, certas e exigíveis derivadas de decisão/sentença judicial 

transitada em julgado. Assim sendo, com as considerações supra, sem 

outra solução eficaz, impositiva a constrição de valores monetários de 

titularidade da fazenda pública executada necessários ao pagamento da 

RPV expedida. Isto posto, derrogo a sentença proferida no Id nº 26043211 

com relação à determinação de remessa dos autos ao DAP e emenda da 

RPV expedida nos autos, mantendo-a nos seus demais termos e 

fundamentos e, a fim de garantir o cumprimento da requisição judicial 

exprimida na RPV olvidada, DEFIRO o pedido da parte exequente para 

determinar o sequestro/bloqueio de valores em contas bancárias da 

fazenda pública executada porventura existentes no sistema financeiro 

nacional, por intermédio do sistema BACENJUD, que inclusive poderá ser 

renovado, se necessário, com a juntada aos autos das vias da operação, 

no montante indicado em cálculo atualizado até o momento, a ser 

previamente apresentado pela parte exequente em 05 dias. Efetivado o 

bloqueio/sequestro com sucesso, documentado no protocolo emitido pelo 

Sistema BACENJUD, a quantia constritada deverá ser transferida para a 

conta depósitos judiciais. Previamente ao levantamento do montante 

bloqueado em favor da parte exequente, indispensável que o credor 

comprove o recolhimento do Imposto de Renda devido, com a juntada do 

respectivo comprovante. Com o aporte, expeça-se alvará para 

levantamento/transferência em favor da parte exequente, na conta 

bancária que tiver indicado. Com o levantamento do valor, quitada a 

obrigação, oficie-se imediatamente à fazenda pública (Procuradoria Geral 

do Estado), de maneira a recolher a RPV liquidada, neste caso, 

lamentavelmente pelo juízo, a evitar qualquer possibilidade de pagamento 

em duplicidade e locupletamento ilícito. Intimem-se. Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 309068 Nr: 14059-72.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO, HELLEN HELLAN BRANDONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIA ROSA DOS SANTOS BUENO, ADRIANO 

DOS SANTOS, JOSE GRACILIANO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELLEN HELLAN BRANDONI - 

OAB:25346/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AISLA DE CARVALHO - 

OAB:6619/RO, BRUNO EDUARDO HINTZ - OAB:15857/MT, Erick Rafael 

da Silva Leite - OAB:24538/0, JOSÉ EVERALDO DE SOUZA MACEDO - 

OAB:5347-B/MT, SILVIO EDUARDO POLIDORIO - OAB:13968

 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 dos réus 

JOSE GRACILIANO e ADRIANO para se manifestarem no feito no tocante à 

Carta Precatória juntada às fls. 1815/1817.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 358732 Nr: 9337-24.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL DE LIMA SILVA, CLEO 

MICHELANGELO SPEROTTO, MARCIO JOSÉ CAVALCANTI QUILES, 

MAYKO VINICIOS BARROS CARVALHO, MARCIO LUIS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, ANA PAULA MOURA - OAB:MT21.118/O, 

AUDINEY RODRIGUES FERNANDES - OAB:OAB/MT 18677, FABIO 

AUGUSTO SANTA ROSA - OAB:MT - 9.568-A, JOSE ROBERTO LEITE - 

OAB:OAB/MT 24.340/O, LEANDRO GOUVEIA DE ASSIS - OAB:MT nº 

18.434, REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 Processo n°9337-24.2019.811.0015 – Código n°358732 Outrossim, 

embora, in casu, a testemunha seja mero investigado, e não corréu, 

afigura-se possível aplicar analogicamente o entendimento esposado na 

ementa acima transcrita. De fato, não haveria sentido a impossibilidade de 

oitiva de pessoa meramente investigada, enquanto é aceito que os 

corréus prestem depoimento, como informantes. Primeiramente, deve-se 

ter em mente que não há qualquer problema em o corréu ou coinvestigado 

ser ouvido em juízo. Além disso, há que se lembrar que a busca da 

celeridade processual também tem previsão constitucional (ar. 5°, LXXVIII), 

e esta se torna ainda mais importante quando se trata de um processo 

como o presente, onde figuram diversos réus e elevada complexidade, 

pelo que INDEFIRO o pleito da Defesa do acusado Cleo Michelangelo 

Sperotto. Em tempo, homologo a desistência, requerida pelo Parquet, da 

oitiva da testemunha Ueverton de Oliveira Ramos. Outrossim, 

considerando que, apesar de devidamente intimada (fls. 1142/1144), a 

Defesa dos acusados Samuel de Lima Silva, Márcio José Cavalcanti Quiles 

e Mayko Vinicius Barros Carvalho não se manifestaram acerca da 

necessidade ou não da oitiva das testemunhas não localizadas, faz-se 

presumir desistência tácita dessa prova, cuja desistência homologo. No 

mais, prossiga-se no cumprimento dos atos para a realização da audiência 

de instrução outrora aprazada. Intimem-se.Cumpra-se.se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 376118 Nr: 3185-23.2020.811.0015

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE POLÍCIA JUD. CIVIL DE 

SINOP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXIMICIANO PEREIRA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADONIS FERNANDO VIEGAS 

MARCONDES - OAB:MT 21.061

 Destarte, tenho que os requisitos ensejadores da prisão preventiva, 

explicitados na decisão que a decretou, permanecem presentes. Assim, 

considerando que não foram trazidos aos autos quaisquer elementos 

novos capazes de demonstrar o desaparecimento dos requisitos 

ensejadores da prisão, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado 

MAXIMICIANO PEREIRA DE JESUS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 365756 Nr: 13920-52.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAI DOS SANTOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA MAGRO 

MARTINS - OAB:21775/O

 Vistos,

 Tendo em vista o petitório da Defesa à fl. retro, redesigno a audiência 

anteriormente aprazada para a data de 01/06/2020, às 14h00min.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 325293 Nr: 6519-36.2018.811.0015

 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: RASDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLDSG, MAMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KERLEN CAETANO MORO - 

OAB:OAB/MT 20.033, SONIA MARIA ALVES DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT3.524-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifico que a questão não necessita maiores delongas, tendo em vista a 

manifestação do querelante em desistir da ação pela composição das 

partes. Assim prevê o art. 105 do Código Penal: “o perdão do ofendido, 

nos crimes em que somente se procede mediante queixa, obsta ao 

prosseguimento da ação”. Portando, ante a expressa manifestação do 

querelante acerca da desistência da presente queixa-crime, a extinção 

desta é medida que se impõe. Verifica-se que no curso da ação, o 

querelante manifestou interesse em desistir do prosseguimento da 

queixa-crime, o que configura perdão expresso do ofendido (fl.39), assim, 

a extinção da punibilidade nos termos do art. 107, inciso V, do Código 

Penal é medida que se impõe. Neste sentido, o seguinte precedente: Na 

lição de Delmanto “perdão é a desistência do querelante de prosseguir na 

ação penal privada que iniciou. Trata-se de causa de extinção da 

punibilidade (CP, art. 107, V) e não se confunde com o chamado perdão 

judicial” (Delmanto, Celso et all ii. Código Penal Anotado. 6 ed. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2002, p. 200)”. Nesse sentido, cito o seguinte 

precedente da Suprema Corte: - Ação penal privada. Perdão aceito. 

Extinção da punibilidade que se declara, com base no art. 107, V, do 

Código Penal (AP 286/ES, Rel. Min. Néri da Silveira, Tribunal Pleno, DJ de 

16-08-1991). Isto posto, verificada composição das partes, declaro a 

extinção da punibilidade, nos termos do artigo 107, inciso V, do Código 

Penal. Notifique-se o Ministério Público. Providenciem-se as baixas e 

anotações de estilo. Após, arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 372854 Nr: 845-09.2020.811.0015

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE POLÍCIA JUD. CIVIL DE 

SINOP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO VITORINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIA DE SOUZA - OAB:20024

 Vistos,

Ante o teor da certidão de fl. retro, extraiam-se as cópias necessárias e 

encaminhe-se à Autoridade Policial para apuração de eventual ilícito 

cometido pelo autuado.

No mais, certifique-se se já houve a distribuição do competente inquérito 

policial respectivo aos fatos narrados nestes autos.

Em caso positivo, transladem-se as cópias necessárias ao mencionado 

feito, arquivando-se este em seguida.

Em caso negativo, oficie-se à Autoridade Policial solicitando informações a 

respeito.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 289279 Nr: 1789-16.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADC, ADS, SFDA, AGP, KCDO, AADG, VGDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGUINALDO WAGNER 

ZANATTO - OAB:MT/7284-B, ALEXANDRE GONÇALVES PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 7274, ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO - 

OAB:14717/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ESTEBAN RAFAEL 

BALDASSO ROMERO, para devolução dos autos nº 

1789-16.2017.811.0015, Protocolo 289279, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196954 Nr: 61-42.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANGELA SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MELGAR 

NASCIMENTO - OAB: 17.735-MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CARLOS MELGAR 

NASCIMENTO, para devolução dos autos nº 61-42.2014.811.0015, 

Protocolo 196954, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 368436 Nr: 15666-52.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETELMINIO ARRUDA SALOME 

NETO - OAB:9.869

 INTIMAÇÃO do advogado ETELMINIO ARRUDA SALOME NETO, para que 

no prazo legal, apresente a defesa prévia do acusado.

Dou fé.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 241592 Nr: 13018-41.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR BRUNO STROJACK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE VACARIO 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 19.404-0

 D I S P O S I T I V OPor todo o exposto, DECLARO extinta a punibilidade de 

IGOR BRUNO STROJAKE, brasileiro, nascido em Peixoto do Azevedo/MT, 

no dia 29/12/1992, filho de Margarida Vidal Strojake e Antônio Alberto 

Strojake, quanto ao delito imputado na denúncia (artigo 129, §9º, do Código 

Penal, com a incidência da Lei 11.340/06), com supedâneo no artigo 109, 

V c/c artigo 107, IV, ambos do Código Penal.Isento o sentenciado do 

pagamento das custas e das despesas processuais.Após o trânsito em 

julgado desta sentença, comuniquem-se aos órgãos de informação 

criminal, mormente à INFOSEG e ao SINIC, bem como a Delegacia de Polícia 

Civil, nos termos do artigo 1.453 da CNGC/MT, inclusive com o 

cumprimento do estabelecido no seu §1º, ARQUIVANDO-SE, na 

sequência, os presentes autos, com as baixas e anotações 

cabíveis.Publique-se. Dispenso o registro, nos termos do §4º, do artigo 

317, da CNGC/MT.Notifique-se o Ministério Público.Intime-se o advogado 

constituído, nos termos do artigo 1.387 da CNGC/MT. Cumpra-se.Sinop, 11 

de março de 2020. Débora Roberta Pain Caldas Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 267426 Nr: 7999-20.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO COELHO CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 Ação Penal – Código Apolo 267426

Vistos.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais, ofertou denúncia contra Claudio Coelho Cavalcante (cópia da CTPS 

à fl. 48), dando-o como incurso nas penas dos crimes previstos no artigo 

129, §9º e artigo 147 c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código 

Penal, com a incidência da Lei 11.340/06 (aditamento à denúncia às fls. 

72/73).

A denúncia foi recebida em 03/11/2016 (fls. 43/44).

O acusado foi citado pessoalmente (fls. 68/69) e apresentou resposta à 

acusação às fls. 76/78.

Encerrada a instrução criminal, o Ministério Público apresentou os 

memoriais finais às fls. 125/129-verso e a defesa às fls. 131/134.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e DECIDO.

Trata-se de ação penal para apurar as supostas práticas dos delitos 

capitulados no artigo 129, §9º e artigo 147 c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, 

todos do Código Penal, com a incidência da Lei 11.340/06, imputados ao 

acusado Claudio Coelho Cavalcante, com denúncia recebida em 

03/11/2016 (fls. 43/44), ou seja, há mais de 03 (três) anos, sem a 

ocorrência de qualquer causa interruptiva e/ou suspensiva da prescrição 

penal (CP, artigos 116 e 117).

Operou-se, no presente caso, o fenômeno da prescrição punitiva na sua 

forma em concreto em relação à conduta prevista no artigo 147, do Código 

Penal, bem como na modalidade retroativa antecipada em relação ao delito 

descrito no artigo 129, §9, do Código Penal, conforme abaixo passo a 

fundamentar.

Deve-se esclarecer que a prescrição incide sobre a pena de cada um dos 

crimes, isoladamente, não obstante o concurso de infrações, nos termos 

do artigo 119 do Código Penal.

Nesse sentido, o crime previsto no artigo 147, do Código Penal possui os 

limites sancionais entre 01 (um) a 06 (seis) meses de detenção, sendo 

que a prescrição punitiva se dá, pelo previsto no artigo 109, inciso VI, do 

Código Penal, em 03 (três) anos, período já transcorrido do recebimento da 

denúncia (03/11/2016 - fls. 43/44) até esta data.

Em relação ao delito descrito no artigo 129, §9º, do Código Penal possui os 

limites sancionais entre 03 (três) meses a 03 (três) anos de detenção, 

sendo que, pelas provas coligidas, e nos termos das circunstâncias 

judiciais apresentadas (primário e bons antecedentes), é previsível que, 

no caso de eventual sentença condenatória, a pena jamais chegaria ao 

patamar de 01 (um) ano.

Registre-se que, no caso em concreto dos autos, as circunstâncias 

judiciais (CP, art. 59) são favoráveis, inexistindo motivos para elevar a 

pena-base acima do mínimo legal, bem como inexistem circunstâncias 

agravantes e causas de aumento de pena.

 Diante disso, constato, por uma questão prática, que não há razão para 

movimentar a máquina judiciária até a sentença e aguardar o trânsito em 

julgado e, quiçá, o trâmite de um recurso, para declarar a extinção da 

punibilidade pela ocorrência da prescrição, podendo desde logo 

reconhecê-la na forma retroativa antecipada, nos exatos termos dos 

artigos 107, inciso IV e 109, inciso VI, ambos do Código Penal, em relação 

ao delito previsto no artigo 129, §9°, do Código Penal.

Assim, entre a data do recebimento da denúncia (03/11/2016 - fls. 43/44) 

até esta transcorreram mais de 03 (três) anos, ou seja, prazo superior ao 

estipulado para reconhecer a prescrição em concreto em relação ao delito 

previsto no artigo 147, do Código Penal e em perspectiva em relação ao 

delito previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal.

Não se desconhece o teor da Súmula 438, do Superior Tribunal de Justiça, 

que se refere à inadmissibilidade da extinção da punibilidade pela 

prescrição projetada (a qual não possui caráter vinculante).

Ocorre que, no presente feito, tornou-se evidente a falta de interesse de 

agir do órgão estatal, pois o final da demanda é conhecido desde logo e 

inútil aos fins propostos. Sua continuidade implicará, tão-somente, gastos 

públicos desnecessários resultantes da movimentação da máquina 

Judiciária.

Outrossim, supracitada súmula se limitou a considerar inadmissível a 

extinção da punibilidade pela prescrição da pena projetada, preservando, 

como não poderia deixar de ser, a faculdade de extinção do processo 

pela ausência de interesse processual.

 Quanto ao reconhecimento da prescrição em perspectiva, colaciono os 

julgados abaixo:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACUSAÇÃO PELO DELITO DE 

RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). PRESCRIÇÃO EM 

PERSPECTIVA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA UTILIDADE DA JURISDIÇÃO. 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Se a acusação obtivesse a condenação, 

a pena com toda probabilidade não ultrapassaria dois anos de reclusão, 

cujo lapso temporal da prescrição é de quatro anos. Assim, tendo 

transcorrido mais de quatro anos desde o recebimento da denúncia até a 

decisão recorrida – descontado o tempo de suspensão do processo e do 

prazo prescricional -, estará, portanto, extinta a punibilidade do acusado 

pela prescrição da pretensão punitiva retroativa. É inegável, no caso dos 

autos, a falta de interesse de agir por parte do órgão estatal, pois o final 

da demanda é previsível e inútil aos fins propostos. (TJRS. Recurso em 

Sentido Estrito Nº 70066743634, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Carlos Alberto Etcheverry, Julgado em 12/11/2015). 

Grifo nosso

APELAÇÃO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR. PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA. Se a acusação obtivesse a 

condenação, a pena não chegaria sequer em dois anos de reclusão. 

Tendo transcorrido mais de cinco anos desde o fato até a presente data, 

estará, ao final, extinta a punibilidade do acusado pela prescrição da 

pretensão punitiva retroativa. É inegável, no caso dos autos, mesmo sem 

se declarar a prescrição em perspectiva, a falta de interesse de agir por 

parte do órgão estatal, pois o final da demanda é previsível e inútil aos fins 

propostos. APELAÇÃO DESPROVIDA, POR MAIORIA. (Apelação Crime nº 

70051706752, 7ª Câmara Criminal do TJRS, Rel. Carlos Alberto Etcheverry. 

j. 05.06.2014, DJ 07.07.2014).

Anote-se, ainda, que a prescrição é norma de ordem pública, devendo ser 

declarada ex ofício pelo julgador, nos termos do artigo 61, do Diploma 

Processual Penal.

Posto isso, com base no acima exposto e com supedâneo no artigo 109, 

inciso VI e, ainda, artigo 107, IV, ambos do Código Penal, deve ser 

declarada extinta a punibilidade do acusado Claudio Coelho Cavalcante em 

relação aos delitos previstos no artigo 129, §9º e artigo 147 c/c artigo 61, 

inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal, com a incidência da Lei 

11.340/06 (narrados na denúncia e no aditamento).

D I S P O S I T I V O

Por todo o exposto, DECLARO extinta a punibilidade de CLAUDIO COELHO 

CAVALCANTE, brasileiro, natural de Tapira/PR, nascido em 09/08/1978, 

filho de José Casuza Cavalcante e Iraci Coelho Cavalcante, quanto aos 

delitos imputados na denúncia e aditamento (artigo 129, §9º e artigo 147 

c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal, com a incidência 

da Lei 11.340/06), com supedâneo no artigo 109, inciso VI c/c artigo 107, 

IV, ambos do Código Penal.

Isento o sentenciado do pagamento das custas e das despesas 

processuais.

Após o trânsito em julgado desta sentença, comuniquem-se aos órgãos de 

informação criminal, mormente à INFOSEG e ao SINIC, bem como a 

Delegacia de Polícia Civil, nos termos do artigo 1.453 da CNGC/MT, 

inclusive com o cumprimento do estabelecido no seu §1º, 

ARQUIVANDO-SE, na sequência, os presentes autos, com as baixas e 

anotações cabíveis.

Publique-se. Dispenso o registro, nos termos do §4º, do artigo 317, da 

CNGC/MT.

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se a Defensoria Pública, nos termos do artigo 1.387 da CNGC/MT. 

Cumpra-se.

Sinop, 11 de março de 2020.

 Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 193704 Nr: 15473-47.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN FÉLIX DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:16.355

 D I S P O S I T I V OPor todo o exposto, DECLARO extinta a punibilidade de 

JEAN FÉLIX DE MATOS, brasileiro, natural de Salto/SP, nascido em 

27/06/1993, filho de Gilberto Borges de Matos e Maria Conceição de 

Matos, quanto aos delitos imputados no aditamento à denúncia (artigo 155, 

§4º, incisos II e V, do Código Penal e artigo 244-B da Lei 8.069/90), com 

supedâneo no artigo 109, III e IV c/c artigo 115 c/c artigo 107, IV, todos do 

Código Penal.Isento o sentenciado do pagamento das custas e das 

despesas processuais.Após o trânsito em julgado desta sentença, 

comuniquem-se aos órgãos de informação criminal, mormente à INFOSEG 

e ao SINIC, bem como a Delegacia de Polícia Civil, nos termos do artigo 

1.453 da CNGC/MT, inclusive com o cumprimento do estabelecido no seu 

§1º, ARQUIVANDO-SE, na sequência, os presentes autos, com as baixas 

e anotações cabíveis.Publique-se. Dispenso o registro, nos termos do §4º, 

do artigo 317, da CNGC/MT.Notifique-se o Ministério Público. Intime-se o 

advogado constituído, nos termos do artigo 1.387 da CNGC/MT. 

Cumpra-se.Sinop, 11 de março de 2020. Débora Roberta Pain Caldas Juíza 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 342422 Nr: 17592-05.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FRANCISCO SILVÉRIO DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER TRASSI DE BRITO - 

OAB:OAB/MT - 20.958

 Deliberações

Pela MM. Juíza foi proferida a seguinte SENTENÇA: “Vistos. Trata-se de 

ação penal movida pelo representante ministerial em desfavor de José 

Francisco Silvério de Rezende, imputando-lhe as práticas delitivas 

capituladas no artigo 21, do Decreto-Lei 3.688/41 e artigo 147, do Código 

Penal, ambos c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, com a 

incidência da Lei Maria da Penha, supostamente perpetradas em 

21.05.2018. Regular o feito e encerrada a instrução, eis o sucinto relatório, 

em privilégio ao princípio da celeridade e efetividade processual. 

Fundamento. DECIDO. Homologo a desistência da oitiva das testemunhas e 

a dispensa do interrogatório (tópico de ocorrências). Compulsando os 

autos, após conduzir esta audiência é o caso de acolher as teses da 

acusação e da defesa e absolver o acusado, notadamente pela fragilidade 

das provas judicializadas, nos termos do artigo 155, do Código de 

Processo Penal. Isso porque, a vítima, ao ser inquirida nesta data, disse 

que houve uma discussão, mas não tem qualquer interesse que o 

acusado seja condenado e que gostaria de desistir da ação, não relatando 

qualquer ameaça ou agressão. Não foram ouvidas outras testemunhas. 

Assim, impõe-se a absolvição, aplicando-se, in casu, o preceito in dubio 

pro reo. DISPOSITIVO - Por todo o exposto, julgo improcedentes os fatos 

narrados na denúncia, para ABSOLVER José Francisco Silvério de 

Rezende, com qualificação nos autos, nos termos do que preconiza o 

artigo 386, inciso VII, do CPP. Homologo a renúncia ao prazo recursal. 

Publicada em audiência. Dispensado o registro, nos termos do §4º do 

artigo 317, da CNGC/MT. Após as comunicações de praxe, arquivem-se 

os autos. Saem os presentes intimados. Cumpra-se”. Nada mais, após lido 

e achado conforme eu, Eloiza Pereira, o digitei.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 256094 Nr: 1451-76.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL FRANCISCO SILVA DE AZEVEDO, 

ANDERSON HENRIQUE MOREIRA DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON REZENDE DOS 

SANTOS - OAB:16.428/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANDERSON HENRIQUE MOREIRA DE 

MELO, Cpf: 05479378147, Rg: 2356701-5, Filiação: Marinalva Moreira e 

Maureci Euclides de Melo, data de nascimento: 06/02/1995, brasileiro(a), 

natural de Rancharia-SP, convivente, reciclagem/autonomo, Telefone 

9684-2270. 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$ 278,92 (Duzentos e setenta e oito reais e 

noventa 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, 13 de março de 2020

Dario Ramos de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 256094 Nr: 1451-76.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL FRANCISCO SILVA DE AZEVEDO, 

ANDERSON HENRIQUE MOREIRA DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON REZENDE DOS 

SANTOS - OAB:16.428/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ISMAEL FRANCISCO SILVA DE 

AZEVEDO, Cpf: 77094468253, Rg: 2381309-1, Filiação: Rosa Celeste da 

Silva e Luis de Azevedo, data de nascimento: 02/11/1983, brasileiro(a), 

natural de Bacabal-MA, casado(a), mecanico industrial, Telefone 

9687-2850. 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$ 278,92 (Duzentos e setenta e oito reais e 

noventa e dois 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, 13 de março de 2020

Dario Ramos de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 304174 Nr: 10965-19.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN EDUARDO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO GEDIEL DOS 

SANTOS - OAB:MT/16948, PAULO ROBERTO RONDON SILVA - 

OAB:MT nº 19.519-0

 Deliberações

Pela MM. Juíza foi proferida a seguinte decisão: “Vistos. Decreto a revelia 

do acusado, nos termos do artigo 367, do CPP, pois mesmo intimado sobre 

esta solenidade (fl. 94), não compareceu e não justificou sua ausência. 

Homologo a desistência da oitiva da testemunha (tópico de ocorrências). 

Diante do consignado no tópico de ocorrências, designo audiência em 

continuação para o dia 01 de abril de 2020, às 17 horas, oportunidade em 

que será inquirida a testemunha IPC Flademir Alexandre Dalazen, devendo 

o cartório expedir o necessário. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se”. Nada mais, após lido e achado conforme eu, Eloiza Pereira, o 

digitei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 343648 Nr: 18307-47.2018.811.0015
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON KUDRIK FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAEL DOS SANTOS - 

OAB:21.747-MT

 Ação Penal - Código Apolo 343648

Vistos em correição.

Em análise à defesa preliminar apresentada à fl. 65, inexistem quaisquer 

das hipóteses previstas nos incisos do artigo 397, do CPP.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de Abril de 

2020, às 15h30min.

Notifique-se o Ministério Público.

Intimem-se o acusado e o seu advogado (procuração à fl. 63).

Intimem-se os policiais civis, comunicando-se o superior hierárquico.

Intimem-se a vítima Celso Caetano dos Santos e a testemunha Francisco 

de Assis Pereira (fl. 65), devendo constar no mandado que deverão trazer 

os seus documentos de identificação no dia da audiência acima aprazada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 30 de maio de 2019.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 345456 Nr: 542-29.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELTON TEIXEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678

 Ação Penal – Código Apolo 345456

Vistos.

Em análise à defesa preliminar apresentada às fls. 77/78, inexistem 

quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 397, do CPP.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 30 de julho de 

2020, às 15h40min.

Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se Carta Precatória à Comarca de Peixoto de Azevedo/MT para: 1) 

intimação do acusado sobre a data da audiência; 2) colheita do 

interrogatório do acusado; e 3) inquirição da vítima, fixando-se em relação 

a inquirição desta, o prazo de 60 (sessenta) dias para cumprimento.

Intime-se o advogado do acusado sobre a data da audiência, bem como 

para que traga aos autos procuração.

Requisitem-se os Policiais Militares.

Intimem-se a vítima Jhonatam e a testemunha Bruna, devendo constar no 

mandado que deverão trazer os seus documentos pessoais no dia da 

audiência acima aprazada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 12 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.: 366432 Nr: 14346-64.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS EDUARDO BETIN DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS BORGES - 

OAB:OAB/MT 21.927

 De início, não havendo impugnação pela defesa, homologo a desistência 

do Ministério Público em relação à oitiva das testemunhas policiais 

militares, Rodrigo Gomes Ribeiro e Wilson Daveni Dantas do Vale.

Doravante, defiro o pedido requerido pela defesa e determino a restituição 

do bem apreendido (aparelho celular Motorola XT1965-2 Moto G7 

Plus-Indig Serial n° 355577092259678), constante no Auto de apreensão 

juntado à f. 28, com fulcro nos artigos 119 e 120 do Código de Processo 

Penal.

Em prosseguimento, não havendo mais testemunhas a serem inquiridas em 

Juízo e devidamente interrogado o acusado, declaro encerrada a 

instrução processual, em observância ao artigo 58 da Lei nº 11.343/2006 

c.c. art. 403, § 3º, do CPP, faculto às partes, no prazo sucessivo de 05 

(cinco) dias, apresentarem alegações finais, por memoriais.

Cumpra-se e intimem-se

Saem dos presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 368753 Nr: 15861-37.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME SANTOS GIRALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS BORGES - 

OAB:OAB/MT 21.927

 Ação Penal Pública nº 15861-37.2019.811.0015 (Cód. 368753)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Réu: Guilherme Santos Giraldi.

Reporto-me à decisão proferida em 28.11.2019 (f. 58), que determinou a 

notificação do denunciado para apresentar defesa prévia, por escrito, no 

prazo legal (art. 55 da Lei nº 11.343/2006).

Notificado, o denunciado apresentou defesa prévia em 05.3.2020 (f. 63), 

assistido juridicamente pelo advogado Marcos Vinicius Borges, OAB/MT nº 

21.927/O, não arguindo preliminares, alegando apenas que “o acusado 

aduz que não concorda com os termos da inicial acusatória, por isso 

contesta a denúncia em todos os seus termos (...) [sic], e arrolando as 

mesmas testemunhas da acusação.

Consta da denúncia que em 21.9.2019 Guilherme Santos Giraldi trouxe 

consigo “para fins de comercialização” [sic], 10 (dez) porções com massa 

líquida de 7,1g (sete gramas e um decigrama) de substância entorpecente 

denominada cocaína, conforme laudo de constatação de drogas nº 

500.2.04.2019.012208-01 (fls. 32/33).

Embora a quantidade de entorpecente apreendida não seja elevada (7,1g 

de cocaína), a forma como estava acondicionada (em 10 porções) e a 

narrativa fática contida no BOPM nº 2019.283633 (fls. 08/10), somada ao 

próprio depoimento do acusado na fase policial (fls. 17/18), fornecem 

indícios de que a droga não se destinava ao consumo pessoal do 

acusado, mas sim à comercialização.

Assim, nessa fase de cognição sumária, estão presentes elementos 

mínimos necessários à persecução penal, razão pela qual, com 

fundamento no artigo 56 da Lei nº 11.343/2006, recebo a denúncia dando 

o denunciado Guilherme Santos Giraldi como incurso no art. 33, caput, c.c. 

40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006, designando audiência de instrução e 

julgamento para 23.4.2020 (quinta-feira), às 16:15 horas.

Cite-se o réu e requisitem-se as testemunhas policiais militares (f. 05), nos 

termos do art. 221, § 2º, do CPP.

Cumpra-se e intimem-se.

Sinop/MT, 12 de março de 2020.

Mario Augusto Machado

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 353137 Nr: 5756-98.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCOL VELLUDO CARVALHO, GUILHERME 

DA SILVA BONSENHOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS GARCIA KATH - 

OAB:23.199-MT, VICTOR AFONSO FIDELI SILVA - OAB:24352/O

 De início, não havendo impugnação pela defesa, homologo a desistência 

do Ministério Público em relação à oitiva da testemunha Vitor Gomes 

Staghilin.

Em prosseguimento, não havendo mais testemunhas a serem inquiridas em 

Juízo e devidamente interrogados os acusados, declaro encerrada a 
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instrução processual, em observância ao artigo 58 da Lei nº 11.343/2006 

c.c. art. 403, § 3º, do CPP, faculto às partes, no prazo sucessivo de 05 

(cinco) dias, apresentarem alegações finais, por memoriais.

Cumpra-se e intimem-se.

Saem dos presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 361729 Nr: 11345-71.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON EDGAR LESMO MORETTO, 

CRISTIANE SILVA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS BORGES - 

OAB:OAB/MT 21.927

 Defiro o pedido requerido pela defesa para apresentar substabelecimento 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Em prosseguimento, não havendo mais testemunhas a serem inquiridas em 

Juízo e devidamente interrogados os acusados, declaro encerrada a 

instrução processual, em observância ao artigo 58 da Lei nº 11.343/2006 

c.c. art. 403, § 3º, do CPP, faculto às partes, no prazo sucessivo de 05 

(cinco) dias, apresentarem alegações finais, por memoriais.

Cumpra-se e intimem-se

Saem dos presentes intimados.

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 5849 Nr: 189-97.1997.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO 

BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONOIR MIGUEL DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEYBER MARQUES GOMES - 

OAB:MT-5364, JOÃO BATISTA FERREIRA - OAB:10962-B/MT, NAGIB 

KRUGER - OAB:4419/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SONOIR MIGUEL DE OLIVEIRA 

- OAB:3571/MT

 Ante o exposto, DECLARO a prescrição das custas judiciais e taxas 

judiciárias devidas pela parte Sonoir Miguel de Oliveira, na ação de 

cobrança nº. 5.634/97 (fl. 136/138 e 187).Com relação às custas 

processuais da ação de execução (fl. 272), calculadas à fl. 274, 

DETERMINO que sejam adotadas as providências cabíveis pela Central de 

Arrecadação para a cobrança, conforme dispõe o art. 354 da CNGC. Por 

medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente decisão 

servirá como comunicação/mandado (Ordem de Serviço n.º 

2/2017/DF).Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Várzea Grande-MT, 11 de 

março de 2020. Eduardo Calmon de Almeida CézarJuiz de Direito Diretor do 

Foro

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 9967 Nr: 313-12.1999.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S.M.F. SUPERMERCADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ EDUARDO MORELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONOIR MIGUEL DE OLIVEIRA - 

OAB:3571/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA MARGARETH DE 

PAIVA - OAB:4756-A/MT

 Ante o exposto, DECLARO a prescrição da cobrança das custas judiciais, 

motivo pelo qual julgo extinto o feito, com fundamento no art. 487, II do 

Código de Processo Civil.Por medida de celeridade e economia processual, 

a cópia da presente decisão servirá como comunicação/mandado (Ordem 

de Serviço n.º 2/2017/DF).Arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Várzea Grande-MT, 11 de março de 2020. Eduardo 

Calmon de Almeida CézarJuiz de Direito Diretor do Foro

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 35316 Nr: 4444-59.2001.811.0002

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA COLORADO DE BEBIDAS 

LTDA- DISCOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ NAAMAN KHOURI - 

OAB:4920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO HUMBERTO 

MACHEZAN AUZANI - OAB:6624/MT

 Ante o exposto, DECLARO a prescrição da cobrança das custas judiciais, 

motivo pelo qual julgo extinto o feito, com fundamento no art. 487, II do 

Código de Processo Civil.Por medida de celeridade e economia processual, 

a cópia da presente decisão servirá como comunicação/mandado (Ordem 

de Serviço n.º 2/2017/DF).Arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Várzea Grande-MT, 11 de março de 2020. Eduardo 

Calmon de Almeida CézarJuiz de Direito Diretor do Foro

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 46568 Nr: 10861-28.2001.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONOIR MIGUEL DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA DE FATIMA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONOIR MIGUEL DE OLIVEIRA - 

OAB:3571/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BELMIRO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:0513/MT

 Ante o exposto, DECLARO a prescrição da cobrança das custas judiciais, 

motivo pelo qual julgo extinto o feito, com fundamento no art. 487, II do 

Código de Processo Civil.Por medida de celeridade e economia processual, 

a cópia da presente decisão servirá como comunicação/mandado (Ordem 

de Serviço n.º 2/2017/DF).Arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Várzea Grande-MT, 11 de março de 2020. Eduardo 

Calmon de Almeida CézarJuiz de Direito Diretor do Foro

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 279636 Nr: 23449-18.2011.811.0002

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VENANCIO DOMINGOS DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS - 

OAB:1662135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE GONÇALVES MELADO 

- OAB:MT 8.075, ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO - OAB:13947

 Ante o exposto, DECLARO a prescrição da cobrança das custas judiciais, 

motivo pelo qual julgo extinto o feito, com fundamento no art. 487, II do 

Código de Processo Civil.Por medida de celeridade e economia processual, 

a cópia da presente decisão servirá como comunicação/mandado (Ordem 

de Serviço n.º 2/2017/DF).Arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Várzea Grande-MT, 12 de março de 2020. Eduardo 

Calmon de Almeida CézarJuiz de Direito Diretor do Foro

Divisão de Recursos Humanos

Portaria

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE RECURSOS HUMANOSPORTARIA N. 56/2020/RHO doutor 

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Juiz de Direito Diretor do Foro 

da Comarca de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais; Considerando os termos da Lei Complementar nº 04/90.   

RESOLVE   Art. 1º - CONCEDER à servidora EDNA APARECIDA 

GERVAZONI CARBONERA, Oficial de Justiça, matrícula n.º 4815, lotada na 

Central de Administração, 30 dias de Licença Prêmio do quinquênio de 

11.5.2012 a 11.5.2017, para usufruto de 10 de maço a 8 de abril de 2020. 
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Publique-se. Remeta-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos do 

e. Tribunal de Justiça.   Várzea Grande, 12 de março de 2020.   EDUARDO 

CALMON DE ALMEIDA CEZARJuiz de Direito Diretor do Forotable

 ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

 COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

 RECURSOS HUMANOS

PORTARIA N. 56/2020/RH

O doutor EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Juiz de Direito Diretor 

do Foro da Comarca de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais; Considerando os termos da Lei Complementar 

nº 04/90.

 RESOLVE

 Art. 1º - CONCEDER à servidora EDNA APARECIDA GERVAZONI 

CARBONERA, Oficial de Justiça, matrícula n.º 4815, lotada na Central de 

Administração, 30 dias de Licença Prêmio do quinquênio de 11.5.2012 a 

11.5.2017, para usufruto de 10 de maço a 8 de abril de 2020. Publique-se. 

Remeta-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos do e. Tribunal 

de Justiça.

 Várzea Grande, 12 de março de 2020.

 EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA N. 58/2020/RH

O doutor EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR, Juiz de Direito Diretor 

do Foro da Comarca de Várzea Grande Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais;

 Considerando os termos da Lei Complementar n. 04/90.

 R E S O L V E

 Art. 1º - CONCEDER ao servidor CIRIOMAR BENEDITO DA SILVA, Oficial 

de Justiça, matricula nº 4766, lotado na Central de Administração, 8 (oito) 

dias de Licença Nojo, retroativo de 10 a 17 de março de 2020, em razão 

do falecimento de seu genitor Cyrillo Ramos da Silva.

 Várzea Grande, 12 de março de 2020.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007027-04.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. D. F. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. C. D. E. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA OAB - MT23786-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

RESUMO: (...) Ante o exposto, com fulcro no art. 200 do CPC, Homologo o 

acordo celebrado entre as partes para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos. SUSPENDO o andamento da execução até o final do prazo 

concedido pelo credor, nos termos do art. 922 do CPC. Cientifique-se o 

Ministério Público. Expeça-se alvará de soltura, se preso, e se não o 

estiver por outro motivo. Findo o prazo de suspensão requerido, intime-se 

o(a) patrono(a) do(s) exequente(s) para manifestar se o executado 

cumpriu integralmente o acordo. (...)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013822-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA OAB - MT25589/O 

(ADVOGADO(A))

JEANCARLO RIBEIRO OAB - MT7179-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Magna Aparecida Costa da Silva (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1013822-89.2019.8.11.0002; Valor causa: R$ 998,00; Tipo: 

Cível; Espécie: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)/[Citação]; Certifico que, 

em face da manifestação do Advogado da parte Autora - id 26764052, 

procedemos a devolução da Carta Precatória para apreciação do Juízo 

deprecante. VÁRZEA GRANDE, 16 de março de 2020 FIDELIS CANDIDO 

FILHO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1006130-73.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. T. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA OAB - MT23786-O 

(ADVOGADO(A))

ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT12937-O 

(ADVOGADO(A))

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT6486-B (ADVOGADO(A))

RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS OAB - MT12882-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. W. N. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA OAB - MT8458-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Ante o adimplemento da 

obrigação deduzida nos autos, conforme noticiado pelo(a) executado no 

id. 26634833 (proferida em audiência realizada no juízo da 2ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta Comarca), estes autos devem 

ser extintos. Ademais, o Ministério Público instou-se favorável à extinção 

do feito (id. 26787793). Assim: Nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC: 

Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita; Julgo 

extinto, portanto, o presente cumprimento de sentença. Revogo o 

mandado de prisão expedido nestes autos em desfavor do executado. 

Cientifique-se o Ministério Público. Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1016467-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. C. A. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZABETH SAMARA CURVO AVILA OAB - 713.092.731-38 

(REPRESENTANTE)

BRUNO HENRIQUE DA ROCHA OAB - SP230904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAX JONI FONTOURA DA COSTA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS movida por MARIA EDUARDA 

CURVO ÁVILA FONTOURA, representada por sua genitora, em face de 

MAX JONI FONTOURA DA COSTA, todos qualificados. O feito seguiu seu 

trâmite contencioso até que as partes compuseram fixando-se o exercício 

da guarda e convivência (ID. 29695875). Instado a se manifestar, o 

representante do Ministério Público opinou favoravelmente à homologação 

do acordo (ID. 29695875). É o relatório. Decido. Como se sabe, nas 

questões que envolvem a guarda de menores, deve-se considerar a 

prevalência de seu bem-estar, que é prioridade em ações dessa natureza, 

devendo ser deferida a custódia ao genitor ou interessado que ofereça as 

melhores condições de os educarem. A razão primordial que deve presidir 

a atribuição da guarda em tais casos é o interesse do(a) menor, que 

constitui o grande bem a conduzir o juiz, no sentido de verificar a melhor 

vantagem para o(a) menor, quanto ao seu modo de vida, seu 

desenvolvimento, seu futuro, sua felicidade e seu equilíbrio. Sobre o tema, 

a doutrina ensina que: O objetivo da lei é proteger interesses de uma 

forma geral e abstrata, convindo a um sem número de casos que cabem 

na hipótese legal. De outra parte, existem interesses individuais e 

concretos sobre os quais se procede a uma avaliação individualizada. É 
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desses interesses concretos que se cuida na determinação da guarda 

dos filhos, sendo o juiz o intérprete dos particulares interesses materiais, 

morais, emocionais, mentais e espirituais de filho menor, intervindo 

segundo o princípio de que cada caso é um caso, o da máxima 

singularidade. O interesse concreto do menor, buscando em seu futuro, 

com o fim de protegê-lo e lograr seu desenvolvimento e sua estabilidade, 

apto à formação equilibrada de sua personalidade, é critério da decisão do 

juiz (Waldyr Filho Grisard, Guarda compartilhada: um novo modelo de 

responsabilidade parental, RT, 2002, p. 63 e 64). No caso em tela, é de 

bom alvitre salientar que o acordo entabulado atende de forma satisfatória 

aos interesses da criança, razão pela qual, impõe-se seja homologado. 

Desta feita, HOMOLOGO nos termos do artigo 487 inciso III, alínea “b” do 

CPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado 

entre as partes (ID. 29695875), nos termos do artigo 200 do CPC. 

Cientifique-se o representante do Ministério Público. Preclusa a via 

recursal, lavre-se o competente Termo de guarda e compromisso. Isento 

as partes de custas e emolumentos judiciais, bem como honorários 

advocatícios. Transitada em julgado, arquive-se, adotando as cautelas 

legais. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003275-53.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL SIQUEIRA CAMPOS (LITISCONSORTES)

LEILA PAVOEIRO TAVARES BOTELHO DE CAMPOS (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PETERSEN MORETTI OAB - MT7353-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO PAULO BOTELHO DE CAMPOS (ESPÓLIO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Nos termos do art. 669, II do 

CPC, recebo a presente sobrepartilha sob o rito do arrolamento comum: I- 

Concedo os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do 

artigo 99, § 3º do CPC/2015. II- Nomeio inventariante a Sra. LEILA 

PAVOEIRO TAVARES BOTELHO DE CAMPOS, que independente de 

compromisso, desempenhará o seu encargo (CPC., art. 660, “caput”). III- O 

rito do arrolamento pressupõe a vinda, com a inicial, de relação de bens e 

herdeiros, atribuição de valores aos bens do espólio, observado o 

disposto no artigo 620 do Código de Processo Civil, e o esboço de partilha 

amigável na forma do artigo 664 do Código de Processo Civil. É 

necessária, também, a prova da quitação dos tributos relativos aos bens 

do espólio (certidões negativas Municipal, Estadual e Federal) e de suas 

rendas (CPC., art. 664, § 5º). Processe-se, pois, o arrolamento, 

providenciando-se, no prazo de 30 (trinta) dias: a) Certidões negativas 

das respectivas Fazendas Públicas Municipal, Estadual e Federal em nome 

do de cujus, inclusive a expedida pela PGE/MT; b) Relação e partilha 

amigável dos bens do de cujus; c) O comprovante de pagamento do ITCD 

ou prova de sua isenção; D) Certidão negativa de testamento. IV- 

Cumpridas as determinações acima, dê-se vista ao representante do 

Ministério Público, pelo prazo legal. V- Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001249-19.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

K. D. G. T. D. Q. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI OAB - 

MT7645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. A. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DELCI BALEEIRO SOUZA OAB - MT10246-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Vistos etc. I- Tendo em vista o 

pagamento integral do débito apontado na decisão de id. 30040701, 

conforme petição e comprovante de id. 30225971 e id. 30225979, 

suspendo o mandado de prisão expedido em desfavor do executado. II- 

Expeça-se o necessário. III- Após, vistas à parte exequente para 

manifestação quanto à extinção do feito pelo pagamento. IV- Depois, ao 

Ministério Público. V- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-280 CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM 

DIVÓRCIO

Processo Número: 1019337-08.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

S. G. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIZANDRE CRISTINA SILVA FREITAS OAB - MT18062/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. J. R. P. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Vistos. I- Verifico que a petição inicial 

não preenche os requisitos exigidos no artigo 319 do CPC. II- Dessa forma, 

faculto à parte autora a emenda da inicial, sanando as irregularidades, 

informando qual o interesse processual com o ajuizamento da presente 

ação, eis que o casal já se encontra divorciado conforme se denota da 

cópia da sentença colacionada aos autos, bem como o mandado de 

inscrição. Em que pese constar a averbação de separação judicial em sua 

certidão de casamento, tal equívoco pode ser corrigido pela esfera 

administrativa, não se admitindo sentenciar novamente, eis que se operou 

o instituto da coisa julgada. No prazo de 15 (quinze) dias, em 

conformidade com o artigo 321 do CPC, sob pena de indeferimento. III- 

Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1019428-98.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN LAURA LEITE MUNGO OAB - MT10604-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. P. D. O. C. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Vistos. I- Verifico que a petição inicial 

não preenche os requisitos exigidos no artigo 319 do CPC. II- Dessa forma, 

faculto à parte autora a emenda da inicial, sanando as irregularidades, 

devendo juntar a certidão de casamento das partes, bem como prova da 

negociação referente ao mencionado ponto de táxi. No prazo de 15 

(quinze) dias, em conformidade com o artigo 321 do CPC, sob pena de 

indeferimento. III- Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1002741-12.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER EVANGELISTA DE JESUS OAB - MT17513-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. G. G. F. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Vistos. I- Verifico que a petição inicial 

não preenche os requisitos exigidos no artigo 319 e 320 do CPC. II- Dessa 

forma, faculto à parte autora a emenda da inicial, sanando as 

irregularidades, devendo juntar aos autos cópia da sentença que 

homologou o acordo entabulado perante o SEJUSC. No prazo de 15 

(quinze) dias, em conformidade com o artigo 321 do CPC, sob pena de 

indeferimento. III- Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019571-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. O. P. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. A. D. B. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Vistos. I- Verifico que a petição inicial 

não preenche os requisitos exigidos no artigo 319 e 320 do CPC. II- Dessa 
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forma, faculto à parte autora a emenda da inicial, sanando as 

irregularidades, devendo informar o correto período da união estável, 

informando, se possível, dia, mês e ano de início e término. No prazo de 15 

(quinze) dias, em conformidade com o artigo 321 do CPC, sob pena de 

indeferimento. III- Intime-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 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: FAB, MADS

 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:

 Certifico que, diante da diligência negativa de fls 57/59, impulsiono os 

autos para intimação da parte autora por meio de seu patrono a se 

manifestar no prazo legal.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 231243 Nr: 11357-76.2009.811.0002

 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: A. C. L. O. C. assistida por sua genitora JULIE DE LIMA 

OLIVEIRA, ADRIANA APARECIDA PINHEIRO RONDON MARTINS, ANA 

CAROLINA LIMA OLIVEIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VALMIR ANTONIO DA COSTA, 

LYNDSEI JAYNE AMARO COSTA, LYNDNEI JANAYNE AMARO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele dos Santos Cruz - 

OAB:13552, DAVID PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB:2526, DAVID PEREIRA 

DE OLIVEIRA - OAB:7499-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 05DIAS

 FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco)dias, sob pena de extinção 

e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito encontra-se 

paralisado há mais de 1 ANOdepender de providências única e 

exclusivamene do Requerente..

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 345234 Nr: 12074-15.2014.811.0002

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Melissa Gabirela Coati Silva, NBCS, SILVIA HELOISA 

SOARES COATI SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE DE AZEVEDO 

SIQUEIRA - OAB:19616, ROSEMARY MENEZES SOUZA - OAB:14905 - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CÉSAR FADUL - 

OAB:4541-B

 Vistos.

Ante o adimplemento da obrigação deduzida nos autos, conforme 

noticiado no acordo de fls. 195/196, estes autos devem ser extintos.

Ademais, o Ministério Público instou-se favorável à homologação do 

acordo e a consequente extinção do feito (fls. 197).

Assim, Homologo o acordo celebrado e Julgo extinto, portanto, com 

fundamento no art. 487, inciso III, b, c/c Art. 924 II, ambos do CPC, o 

presente cumprimento de sentença.

Revogo o mandado de prisão expedido nestes autos em desfavor do 

executado.

Intime-se a parte exequente para informar se o acordo contempla o 

processo em apenso, n. 340411. Prazo de 05 dias.

Cientifique-se o Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 392157 Nr: 6631-49.2015.811.0002

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VHBDA, JCBCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAGDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIZETE SANTOS FRANÇA - 

OAB:MT 16.457, MONICA DE PAULA MOTERANI HINTZE - OAB:16236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo vista deligência negativa do oficial de justiça de fls. 

55/56, impulsiono os autos para expedir Edital.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 392157 Nr: 6631-49.2015.811.0002

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VHBDA, JCBCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAGDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIZETE SANTOS FRANÇA - 

OAB:MT 16.457, MONICA DE PAULA MOTERANI HINTZE - OAB:16236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco)dias, sob pena de extinção 

e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito encontra-se 

paralisado há mais de 1 (um)ano, a depender de providências única e 

exclusivamene do Requerente..

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 326906 Nr: 23232-04.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDELSON MENDES DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB-MT23509E, ELLEN LAURA LEITE MUNGO - 

UNIVAG - OAB:MT 10.604, EVANDRO TRINDADE DO AMARAL - 

UNIVAG - OAB:MT 12.043-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento no 

art. 485, inciso III, §1° c/c 771, parágrafo único, ambos 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 necessárias baixas e 

anotações.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003989-47.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. K. S. B. (REQUERENTE)

I. B. S. B. (REQUERENTE)

FRANCISCA KERMANE DE SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT12320-N (ADVOGADO(A))

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT11997-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERIDO)

 

PROCESSO : 1003989-47.2019.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme 

autorizado pelo Art. 203, parágrafo 4º do CPC, abro vistas, intimar a parte 

autora através de seu Advogado que conforme determinação do 

despacho ID 20541370 - Despacho , bem como ja foi oficiado ID 22545433 

- Certidão, e houve resposnad a ID 22946027 - Certidão , para que no 

prazo de 10 (dez) dias. Várzea Grande/MT, 16 de março de 2020. Nercy 

Anchieta Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019589-11.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. L. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA MARTINS OAB - MS23837 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. P. G. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1019589-11.2019.8.11.0002 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 27825460 e da certidão 

que designou audiência de ID 30343327. Várzea Grande/MT, 16 de março 

de 2020. Juraci Oliveira Prado Auxiliar Judicial

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000721-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOELINA MARIA DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

ELLEN LAURA LEITE MUNGO OAB - MT10604-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO : 1000721-82.2019.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme 

autorizado pelo Art. 203, parágrafo 4º do CPC, abro vistas, intimar a parte 

autora através de seu Advogado ara que cumpra a decisão de id. 

19864633, devendo encartar a declaração de dependentes do falecido 

junto a Previdência Social, bem ainda informar se é representante da 

menor Ana Tereza Kunze Constantino Miranda. Várzea Grande/MT, 16 de 

março de 2020. Nercy Anchieta Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005631-26.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

B. E. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANE GOMES DE MORAES OAB - MT17055-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. F. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DESPACHO Processo: 1005631-26.2017.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro a 

AJG. A petição inicial deverá ser emendada novamente. O rito processual 

deverá ser adequado, na medida em que não foram especificados quais 

meses tramitarão pelo rito da penhora e quais meses tramitarão pelo rito 

da prisão. Ademais, a planilha de débito apresentada pela parte exequente 

no Id. 9392682, não especifica a incidência dos juros em cada mês devido, 

bem ainda não indica o valor mensal a ser pago pelo executado. Assim 

sendo, intime-se a parte exequente, via Advogada, para emendar a 

petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. 

Após, conclusos. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 31 de Agosto de 2017. 

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1008330-19.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIL BISPO DA ROCHA (REQUERENTE)

JERONIMO BISPO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ NEVES GOMES OAB - MT17234-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NÃO IDENTIFICADO (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1008330-19.2019.8.11.0002. VISTOS etc. Recebo o 

processo no estado em que se encontra. Defiro o pedido AJG. Trata-se de 

Alvará Judicial. Intimem-se os requerentes, pelo Advogado, para trazer 

aos autos a certidão de dependentes do falecido junto a Previdência 

Social. Oficie-se a Caixa Econômica Federal para que informe, no prazo de 

05 (cinco) dias, a este juízo a existência FGTS, PIS/PASEP ou outros 

eventuais valores depositados na conta do “de cujus” GERO BISP 

PEREIRA DE SOUZA, CPF nº. 022.753.161-24, e RG 1774950-6 SSP/MT, 

data de nascimento 08/03/1986, filiação: Ezequiel Pereira de Souza e 

Izaltina Bispo de Brito Souza. Com o aporte das informações nos autos, 

diga a parte autora e o Ministério Público. Após, conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006285-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

H. K. A. D. S. F. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA AMARAL DA SILVA OAB - 077.952.489-69 (REPRESENTANTE)

JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO OAB - MT24487/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAR PEREIRA FERREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SARA DE ANDRADE OAB - MT26082/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO : 1006285-42.2019.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme 

autorizado pelo Art. 203, parágrafo 4º do CPC, abro vistas, intimar a parte 

autora através de seu Advogado intimação da parte exequente para que 

traga aos autos planilha pormenorizada do débito alimentar, conforme 

determina o art. 798 do CPC, bem ainda para que requeira o que entender 

de direito ao prosseguimento do feito. Várzea Grande/MT, 16 de março de 

2020. Nercy Anchieta Gestora / Judicial

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000479-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. A. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE FERNANDES BERGO OAB - MT9675-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. S. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Processo PJE nº 

1000479-40.2018.8.11.0041 CERTIFICO QUE, conforme autorizado pelo 

Art. 203, parágrafo 4º do CPC, abro vistas: - À Advogada da Autora para 

apresentar alegações finais conforme determinado na decisão de ID 

20008790. Várzea Grande/MT, 16 de março de 2020. Edith Garcia Analista 

Judicial

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1015538-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR DE JESUS DUARTE FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE AGUIAR VELASCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT15308-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1015538-54.2019.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 
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parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes, 

Ministério Público e Defensoria Pública para ciência da decisão de ID 

25597383 e da certidão que designou audiência de ID 30370951. Várzea 

Grande/MT, 16 de março de 2020. Juraci Oliveira Prado Auxiliar Judicial

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001073-11.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THALISSA FERREIRA MARTINS ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO MINORU OSSOTANI OAB - MT15390-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM DE SOUZA ROSA (INVENTARIADO)

G. M. R. (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE PROCESSO nº 

1001073-11.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme autorizado pelo 

Art. 203, parágrafo 4º do CPC, abro vistas: Intimar a parte autora pessoal 

da inventariante, para que no prazo de 5 (cinco) dias promova os atos e 

diligências que lhe competem, sob pena de extinção do processo sem 

resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil. Várzea Grande/MT, 16 de março de 2020. Nercy Anchieta Gestora 

Judiciaria

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 258767 Nr: 18065-11.2010.811.0002

 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: ALICYLEYDY NUNES DA SILVA, ROBSON GOMES DOS 

SANTOS, JOHN LEYDSON NUNES DA SILVA, EDYLEYDY DE ARRUDA E 

SILVA, DYSLEIDY NUNES DA SILVA, EDYL LEYDSON DE ARRUDA E 

SILVA, MELRYSLEYDY NUNES DA SILVA, EDUARDO ANTUNES DE 

SOUSA, TEREZINHA DE JESUS GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECUJUS CARLOS NUNES DA SILVA, ALICE 

DE ARRUDA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANNE FONSECA MILHOMEM - 

OAB:19.686/ MT, LUCIANA ROBERTA DE BRITO SILVA RAMOS - 

OAB:11197/MT, RUBIA SIMONE LEVENTI - OAB:13463-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALICYLEYDY NUNES DA SILVA, Cpf: 

71886702187, Rg: 1484602-0, Filiação: Alice de Arruda e Silva e Carlos 

Nunes da Silva, data de nascimento: 14/04/1984, brasileiro(a), casado(a), 

Telefone 9237-8255. 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$ 1.125,69 (Um mil e cento e vinte e cinco reais e 

sessenta e nove centavos), no prazo de 5, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de DE LEVAR A PROTESTO OU DÍVIDA 

ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Deozita Benedita de 

Souza Campos, digitei.

Várzea Grande, 03 de março de 2020

Deozita Benedita de Souza Campos Central de Arquivos Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 258767 Nr: 18065-11.2010.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICYLEYDY NUNES DA SILVA, ROBSON GOMES DOS 

SANTOS, JOHN LEYDSON NUNES DA SILVA, EDYLEYDY DE ARRUDA E 

SILVA, DYSLEIDY NUNES DA SILVA, EDYL LEYDSON DE ARRUDA E 

SILVA, MELRYSLEYDY NUNES DA SILVA, EDUARDO ANTUNES DE 

SOUSA, TEREZINHA DE JESUS GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECUJUS CARLOS NUNES DA SILVA, ALICE 

DE ARRUDA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANNE FONSECA MILHOMEM - 

OAB:19.686/ MT, LUCIANA ROBERTA DE BRITO SILVA RAMOS - 

OAB:11197/MT, RUBIA SIMONE LEVENTI - OAB:13463-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOHN LEYDSON NUNES DA SILVA, Cpf: 

73821357134, Filiação: Alice de Arruda Silva e Carlos Nunes da Silva, data 

de nascimento: 01/10/1988, brasileiro(a), natural de Várzea Grande-MT, 

solteiro(a), pedreiro. 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$ 1.125,69 (Um mil e cento e vinte e cinco reais e 

sessenta e nove centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de DE LEVAR A PROTESTO OU DÍVIDA 

ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Deozita Benedita de 

Souza Campos, digitei.

Várzea Grande, 03 de março de 2020

Deozita Benedita de Souza Campos Central de Arquivos Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 258767 Nr: 18065-11.2010.811.0002

 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: ALICYLEYDY NUNES DA SILVA, ROBSON GOMES DOS 

SANTOS, JOHN LEYDSON NUNES DA SILVA, EDYLEYDY DE ARRUDA E 

SILVA, DYSLEIDY NUNES DA SILVA, EDYL LEYDSON DE ARRUDA E 

SILVA, MELRYSLEYDY NUNES DA SILVA, EDUARDO ANTUNES DE 

SOUSA, TEREZINHA DE JESUS GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECUJUS CARLOS NUNES DA SILVA, ALICE 

DE ARRUDA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANNE FONSECA MILHOMEM - 

OAB:19.686/ MT, LUCIANA ROBERTA DE BRITO SILVA RAMOS - 

OAB:11197/MT, RUBIA SIMONE LEVENTI - OAB:13463-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MELRYSLEYDY NUNES DA SILVA, Cpf: 

91204186120, Rg: 13496930, Filiação: Alice de Arruda e Silva e Carlos 

Nunes da Silva, data de nascimento: 30/06/1982, brasileiro(a), convivente, 

tecnica de enfermagem, Telefone 9916 - 3851. 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$ 1.125,69 (Um mil e cento e vinte e cinco reais e 

sessenta e nove centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de DE LEVAR A PROTESTO OU DÍVIDA 

ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Deozita Benedita de 

Souza Campos, digitei.

Várzea Grande, 03 de março de 2020

Deozita Benedita de Souza Campos Central de Arquivos Autorizado art. 

1.205/CNGC
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 97568 Nr: 6951-17.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. A. L. O - rep. Por sua mãe ANA MARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER LUIZ DE CAMPOS FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafaela Vitoria Mendes Volcov 

- OAB:14371-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:OAB/MT 15.304

 Processo nº. 6951-17.2006.811.0002.

Código nº. 97568.

VISTOS etc.

Intime-se a parte exequente para manifestar-se acerca da petição de fls. 

182/187.

Considerando que as partes podem resolver por consenso o valor e 

parcelamento do débito exequendo, determino seja designada, pela 

secretaria, de conformidade com a pauta da Conciliadora, audiência de 

conciliação, expedindo-se o necessário à realização do ato.

Indefiro o pedido de guarda compartilhada, eis que depende de ação 

própria.

Cientifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 13 de Março de 2020.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 417111 Nr: 20528-47.2015.811.0002

 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: FVEP, PGP, KEP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NUCLEO DE PRATICA JURIDICA - 

UNIVAG - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, designo o dia 04/MAIO/2020 ÀS 15HORAS para a 

realização da audiência de conciliação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97568 Nr: 6951-17.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. A. L. O - rep. Por sua mãe ANA MARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER LUIZ DE CAMPOS FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafaela Vitoria Mendes Volcov 

- OAB:14371-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:OAB/MT 15.304

 Certitico que, designo o dia 04/MAIO/2020 Àw 15h20min, para a 

realização da audiência de conciliação

Citação

Citação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005631-26.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

B. E. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANE GOMES DE MORAES OAB - MT17055-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. F. (REU)

 

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 CITAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CHRISTIANE DA COSTA 

MARQUES NEVES PROCESSO n. 1005631-26.2017.8.11.0002 Valor da 

causa: R$ 80.000,00 ESPÉCIE: [Alimentos]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 

5.478/68 (69) POLO ATIVO: BETHANIA ERNA PEREIRA POLO PASSIVO: 

ALEX DOS SANTOS FERNANDES FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO do 

polo passivo ausente, atualmente em lugar incerto e não sabido, para 

tomarem conhecimento da ação, cujo resumo da petição inicial segue 

abaixo, bem como para habilitarem-se nos presentes autos, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: Trata-se da ação 

de Execução de Alimentos figurando como polo ativo o menor A. G. P. F. 

representado por sua genitora a Sr.ª Bethania Erna Pereira e como polo 

passivo o Sr.º Alex dos Santos Fernandes. O menor é fruto do 

relacionamento do casal, os quais formularam um acordo, no entanto, 

alega a genitora que o executado nunca adimpliu com suas obrigações de 

pagar alimentos. Assim, a representante da parte autora alega ter 

buscado, amigavelmente receber a quitação da dívida, todavia não obteve 

sucesso, razão pela qual, não restando alternativa, nesta oportunidade, 

clama ajuda do poder judiciário, visando a satisfação de sua pretensão. 

DESPACHO/ DECISÃO: VISTOS etc. Oficie-se à Caixa Econômica Federal 

requisitando informação a respeito de saldo de FGTS e respectivo 

bloqueio, à título de arresto, até o valor em execução. O bloqueio não deve 

ocorrer se o montante existente não atingir, no mínimo, 25% do valor da 

dívida. Considerando que o executado não foi citado pessoalmente e que 

não há informação acerca de seu paradeiro, nos autos, determino sua 

citação por edital com prazo de 20 dias. Decorrido o prazo para 

pagamento, o que deverá ser certificado, remeta-se o feito a um dos 

Advogados do escritório da FAUSB, a quem nomeio curador especial em 

favor do devedor citado por edital. Com a defesa, diga a credora e o 

Ministério Público. Após, conclusos. 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, JURACI DE OLIVEIRA PRADO, digitei. 

VÁRZEA GRANDE, 16 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. MATRICULA: 

37954 No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu 

código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Notificação

Notificação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1018557-68.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

G. F. F. (EXEQUENTE)

K. K. F. F. F. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT19291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. J. F. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA OAB - MT13510/O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO : 1018557-68.2019.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme 

autorizado pelo Art. 203, parágrafo 4º do CPC, abro vistas, intimar a parte 

autora através de seu Advogado , para que no prazo de 10 (dez) dias, 

MANIFESTAR NOS AUTOS . Várzea Grande/MT, 16 de março de 2020. 

Nercy Anchieta Gestora Judicial

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1009151-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE ANDREIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRAZIELLE DE CAMPOS ROSSATO OAB - MT25000/O (ADVOGADO(A))

ADRIELLY CASSIA BORDIN DA SILVA OAB - MT24991/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALERIA ANDREIA LOPES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n. 1009151-57.2018.8.11.0002. 

ATO ORDINATÓRIO ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente 

(art. 203, §4º/CPC) e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos às partes para, querendo, manifestarem, no prazo 

comum de 15(quinze) dias, acerca do Laudo Pericial (ID 21988911); 

cumprindo integralmente a Decisão de 18/6/2019. VÁRZEA GRANDE, 16 

de março de 2020. Assinado Digitalmente JOANNE DA SILVA MESQUITA 

Analista Judiciário Sede do juízo e Informações: Avenida Castelo Branco, 

s/nº, Bairro Água Limpa, Várzea Grande-MT, CEP: 78.125-700 Contatos: 

Telefone (065) 3688-8421 – e-mail: vg.3familia@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1009151-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE ANDREIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRAZIELLE DE CAMPOS ROSSATO OAB - MT25000/O (ADVOGADO(A))

ADRIELLY CASSIA BORDIN DA SILVA OAB - MT24991/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALERIA ANDREIA LOPES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n. 1009151-57.2018.8.11.0002. 

ATO ORDINATÓRIO ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente 

(art. 203, §4º/CPC) e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos às partes para, querendo, manifestarem, no prazo 

comum de 15(quinze) dias, acerca do Laudo Pericial (ID 21988911); 

cumprindo integralmente a Decisão de 18/6/2019. VÁRZEA GRANDE, 16 

de março de 2020. Assinado Digitalmente JOANNE DA SILVA MESQUITA 

Analista Judiciário Sede do juízo e Informações: Avenida Castelo Branco, 

s/nº, Bairro Água Limpa, Várzea Grande-MT, CEP: 78.125-700 Contatos: 

Telefone (065) 3688-8421 – e-mail: vg.3familia@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002139-26.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

B. T. D. O. (AUTOR(A))

R. D. S. T. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN REGINA DE CAMPOS GONCALVES OAB - MT24466-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. J. D. O. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO OAB - MT21642-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

SENTENÇA PROCESSO N. 1002139-26.2017.8.11.0002. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO EMBARGANTE: B.T.O., representado por sua genitora 

ROSANGELA DA SILVA TORRES. EMBARGADO: ROSEMBERG JOSÉ DA 

SILVA TORRES. Vistos etc. B.T.O., representado por sua genitora 

ROSANGELA DA SILVA TORRES, já qualificado nos autos, interpôs os 

presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, alegando que a Sentença 

Embargada (ID. 22082273) é omissa, vez que deixou de apreciar o pedido 

em relação ao direito que o alimentado já possui, qual seja 13° salário e ao 

plano de saúde conveniado pela Polícia Militar. Argumenta que muito 

embora, o Juízo tenha aumentado o percentual para 15% (quinze por 

cento) sobre os rendimentos líquidos do genitor (descontados os 

obrigatórios) a decisão ficou omissa sobre o 13° salário que já recebia 

anteriormente em todos os anos e o plano de saúde contratado através do 

convênio da Policia Militar (acordo 5798022). Afirma que o decisum 

também é omisso quanto às despesas extraordinárias do infante. Ao final 

pede o acolhimento dos presentes embargos de declaração (ID. 

22689897). Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. Os 

Embargos de Declaração, a teor do que prescreve o artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, são cabíveis para suprir omissão, esclarecer 

obscuridade, desfazer contradição, bem como corrigir erro material, senão 

vejamos: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. 

Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1o”. Sobre o tema, o egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se posicionou em casos 

semelhantes, senão vejamos: “PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 0003458-74.2009.8.11.0051 EMBARGANTE: OLME 

IVO BELLANDI EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA - DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CÉDULAS RURAIS 

PIGNORATÍCIAS E/OU HIPOTECÁRIAS - OMISSÃO - EXISTÊNCIA – 

REANÁLISE DO PRAZO PRESCRICIONAL – EFEITOS INFRINGENTES - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Dá-se provimento aos Embargos de 

Declaração para sanar omissão existente no acórdão. Determinada a 

exibição de documentos pelo Banco e não cumprida a ordem, são tidas 

por verdadeiras as alegações que por meio deles se pretendia 

comprovar." O termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de 

indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou 

s e j a ,  d o  p a g a m e n t o  ( R E s p  1 3 6 1 7 3 0  /  R S ) .  ( N . U 

0003458-74.2009.8.11.0051, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, publicado no DJE 21/02/2019) ”. No 

caso em apreço, verifico a existência de equívoco no decisum embargado 

(ID. 22082273), vez que não houve apreciação por parte do Juízo, no que 

toca à incidência dos alimentos sobre o 13º salário e terço constitucional 

de férias do alimentante, bem como do custeio de 50% (cinquenta por 

cento) das despesas extraordinárias do adolescente e o custeio do plano 

de saúde por parte do genitor. Depreende-se do pedido contido na 

exordial (ID. 5797494), que o requerente pretende a fixação de alimentos 

no percentual equivalente a 20% (vinte por cento) sobre os rendimentos 

líquidos do embargado, além de 50% (cinquenta por cento) das despesas 

extraordinárias do adolescente e a continuidade do custeio do plano de 

saúde. Do comando Judicial embargado, assim ficou consignado: “Assim, 

diante das provas contidas no caderno processual, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na inicial, fixando os 

alimentos no percentual de 15% (quinze por cento) da remuneração do 

requerido, descontados o Imposto de Renda e Contribuição 

Previdenciária”. Desta forma, passo a sanar a referida omissão. Assim, 
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diante das provas contidas no caderno processual, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na inicial, fixando os 

alimentos no percentual de 15% (quinze por cento) da remuneração do 

requerido, descontados o Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária, 

- o valor não incidirá sobre o 13º salário e terço constitucional de férias do 

alimentante- , será acrescido de 50% (cinquenta por cento) das despesas 

extraordinárias do adolescente e a continuidade do custeio do plano de 

saúde que já se verifica descontado do salário do embargado. Assim 

sendo, CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE os presentes Embargos de 

Declaração, o que faço para acrescer ao dispositivo da sentença outrora 

proferida (ID. 22082273) o parágrafo retromencionado. Às providências. 

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito ch

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002139-26.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

B. T. D. O. (AUTOR(A))

R. D. S. T. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN REGINA DE CAMPOS GONCALVES OAB - MT24466-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. J. D. O. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO OAB - MT21642-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

SENTENÇA PROCESSO N. 1002139-26.2017.8.11.0002. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO EMBARGANTE: B.T.O., representado por sua genitora 

ROSANGELA DA SILVA TORRES. EMBARGADO: ROSEMBERG JOSÉ DA 

SILVA TORRES. Vistos etc. B.T.O., representado por sua genitora 

ROSANGELA DA SILVA TORRES, já qualificado nos autos, interpôs os 

presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, alegando que a Sentença 

Embargada (ID. 22082273) é omissa, vez que deixou de apreciar o pedido 

em relação ao direito que o alimentado já possui, qual seja 13° salário e ao 

plano de saúde conveniado pela Polícia Militar. Argumenta que muito 

embora, o Juízo tenha aumentado o percentual para 15% (quinze por 

cento) sobre os rendimentos líquidos do genitor (descontados os 

obrigatórios) a decisão ficou omissa sobre o 13° salário que já recebia 

anteriormente em todos os anos e o plano de saúde contratado através do 

convênio da Policia Militar (acordo 5798022). Afirma que o decisum 

também é omisso quanto às despesas extraordinárias do infante. Ao final 

pede o acolhimento dos presentes embargos de declaração (ID. 

22689897). Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. Os 

Embargos de Declaração, a teor do que prescreve o artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, são cabíveis para suprir omissão, esclarecer 

obscuridade, desfazer contradição, bem como corrigir erro material, senão 

vejamos: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. 

Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1o”. Sobre o tema, o egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se posicionou em casos 

semelhantes, senão vejamos: “PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 0003458-74.2009.8.11.0051 EMBARGANTE: OLME 

IVO BELLANDI EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA - DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CÉDULAS RURAIS 

PIGNORATÍCIAS E/OU HIPOTECÁRIAS - OMISSÃO - EXISTÊNCIA – 

REANÁLISE DO PRAZO PRESCRICIONAL – EFEITOS INFRINGENTES - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Dá-se provimento aos Embargos de 

Declaração para sanar omissão existente no acórdão. Determinada a 

exibição de documentos pelo Banco e não cumprida a ordem, são tidas 

por verdadeiras as alegações que por meio deles se pretendia 

comprovar." O termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de 

indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou 

s e j a ,  d o  p a g a m e n t o  ( R E s p  1 3 6 1 7 3 0  /  R S ) .  ( N . U 

0003458-74.2009.8.11.0051, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, publicado no DJE 21/02/2019) ”. No 

caso em apreço, verifico a existência de equívoco no decisum embargado 

(ID. 22082273), vez que não houve apreciação por parte do Juízo, no que 

toca à incidência dos alimentos sobre o 13º salário e terço constitucional 

de férias do alimentante, bem como do custeio de 50% (cinquenta por 

cento) das despesas extraordinárias do adolescente e o custeio do plano 

de saúde por parte do genitor. Depreende-se do pedido contido na 

exordial (ID. 5797494), que o requerente pretende a fixação de alimentos 

no percentual equivalente a 20% (vinte por cento) sobre os rendimentos 

líquidos do embargado, além de 50% (cinquenta por cento) das despesas 

extraordinárias do adolescente e a continuidade do custeio do plano de 

saúde. Do comando Judicial embargado, assim ficou consignado: “Assim, 

diante das provas contidas no caderno processual, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na inicial, fixando os 

alimentos no percentual de 15% (quinze por cento) da remuneração do 

requerido, descontados o Imposto de Renda e Contribuição 

Previdenciária”. Desta forma, passo a sanar a referida omissão. Assim, 

diante das provas contidas no caderno processual, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na inicial, fixando os 

alimentos no percentual de 15% (quinze por cento) da remuneração do 

requerido, descontados o Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária, 

- o valor não incidirá sobre o 13º salário e terço constitucional de férias do 

alimentante- , será acrescido de 50% (cinquenta por cento) das despesas 

extraordinárias do adolescente e a continuidade do custeio do plano de 

saúde que já se verifica descontado do salário do embargado. Assim 

sendo, CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE os presentes Embargos de 

Declaração, o que faço para acrescer ao dispositivo da sentença outrora 

proferida (ID. 22082273) o parágrafo retromencionado. Às providências. 

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito ch

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006198-52.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. R. R. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KETY NANCY MACIEL DIAS OAB - MT23814/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. C. A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Giselda Natalia de Souza Winck Rocha OAB - MT6069-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO OFERTA DE ALIMENTOS, GUARDA COMPARTILHADA E 

REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA Vistos, Diante da cumulação de 

pedidos, o processo seguirá o procedimento comum (Artigo 327 do Código 

de Processo Civil). Trata-se de OFERTA DE ALIMENTOS, GUARDA 

COMPARTILHADA E REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA proposta por 

RICARDO DA ROCHA ROSA, em desfavor LUÍSA ARRUDA ROCHA ROSA, 

representada por sua genitora, REJANE APARECIDA COSTA ARRUDA, 

qualificados nos autos. Alega que é pai da requerida, nascida em nascida 

em 14 de setembro de 2017. Aduz que contribui informalmente para o 

sustento da filha e deseja regulamentar judicialmente os alimentos. Relata 

que a genitora de Luísa esta dificultando sua convivência com a infante. 

Requer a regulamentação de convivência, Guarda Compartilhada e oferta 

alimentos no valor equivalente a 40% (quarenta por cento) do salário 

mínimo. Junta documentos. É o Relatório. Decido. Diante da oferta, fixo os 

alimentos provisórios em 40% (quarenta por cento) do salário mínimo, que 

deverão ser pagos a partir da intimação do autor, até o dia 10 de cada 

mês, mediante depósito em conta ou entregue diretamente a genitora da 

infante. Considerando-se o desinteresse do autor em conciliar, deixo de 

agendar audiência de conciliação. Em relação ao pedido de Guarda, com a 

publicação da Lei 13.058, de 22 de dezembro 2014, houve alteração dos 

artigos. 1.583, 1.584, 1.585 e 1.634 do Código Civil, visando estabelecer o 

significado da expressão “guarda compartilhada” e dispor sobre sua 

aplicação. Extrai-se do artigo 1.584, § 2°, do Código Civil, que: “Quando 

não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, 

encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será 
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aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao 

magistrado que não deseja a guarda do menor”. Em atenção ao pedido 

liminar, considerando os fatos narrados na inicial, encontrando-se ambos 

os genitores aptos a exercer o poder familiar e não havendo manifestação 

no sentido de não exercer a guarda em relação a infante, DEFIRO a 

GUARDA COMPARTILHADA, em atenção ao artigo 1.584, § 2°, do Código 

Civil, alterado recentemente pela Lei 13.058/2014, com a convivência a ser 

exercida de forma livre. Cite-se a parte demandada, nos termos da inicial, 

com as advertências do artigo 695 e parágrafos do CPC. Havendo 

discordância, manifeste-se a genitora acerca da distribuição do tempo de 

convivência, indicando o período que atenda o melhor interesse da infante, 

considerando a rotina, incluindo lazer. A necessidade de estudo social ou 

multidisciplinar será analisada posteriormente em razão da conveniência 

do Juízo. “Havendo interesse das partes em entabular acordo, poderão 

comparecer em Juízo, às terças-feiras, das 13 às 16 horas”. Expeça-se o 

termo de guarda compartilhada; notifique-se o Ministério Público e 

intimem-se as partes. Às providências. Eulice Jaqueline da Costa Silva 

Cherulli Juíza de Direito mj

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006615-39.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARINO RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSO FERNANDES DOS SANTOS OAB - MT3342-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANO RIBEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO AUTOS n. 1006615-39.2019 – PJE ARROLAMENTO. Vistos. 

Após detida análise dos autos, verifica-se que a parte autora não cumpriu 

satisfatoriamente a determinação de ID. 21718351. Assim, intime-se o 

requerente para que emende a inicial no prazo improrrogável de 15 

(quinze) dias, devendo juntar aos autos cópias legíveis e completas dos 

documentos (RG, CPF) dos seguintes herdeiros e cônjuges: João Eugenio, 

Anni Marigi, Eduardo Boçon e Karyn Ferreira, bem como, as procurações 

de todos os cônjuges, e a certidão de casamento do herdeiro falecido 

JOSIAS BARTOLOMEU RIBEIRO (ID. 27505570). Deverá ainda, trazer aos 

autos, as certidões negativas da Central de Testamento, com a Fazenda 

Pública Estadual, Municipal em nome da extinta LAURINDA RIBEIRO DA 

SILVA (finalidade inventário), tendo em vista as que foram juntadas no 

presente feito (IDs. 27505577/27505578) estarem incompletas (cortadas), 

todas em nome dos falecidos, bem como certidão atualizada de inteiro teor 

e ônus do imóvel ora inventariado. Em relação a CND municipal 

apresentada no ID. 27505582, verifica-se que esta é positiva, sendo 

imperioso a juntada da CND municipal negativa. Assim sendo, concedo o 

prazo de 15 (quinze) dias para que junte ao feito a documentação 

necessária (artigo 659 e seguintes do Código de Processo Civil), sob pena 

de indeferimento do pedido inicial. Às providências. Várzea Grande-MT. 

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito L

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005108-48.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MILLER MANOEL SILVA SANTOS (REQUERENTE)

MILEUSA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

MILENA MARIA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

MILEIDE DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN JACKSON COSTA OAB - MT4871/O (ADVOGADO(A))

AFONSO WINTER JUNIOR OAB - MT7099-O (ADVOGADO(A))

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT7329-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERGILIO SANTANA DOS SANTOS (INVENTARIADO)

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 

DESPACHO PROCESSO N. 1005108-48.2016.8.11.0002. INVENTÁRIO. 

REQUERENTES: MILENA MARIA DA SILVA SANTOS, MILEIDE DA SILVA 

SANTOS, MILLER MANOEL SILVA SANTOS e MILEUSA SILVA SANTOS. 

Vistos. Consoante a certidão de decurso de prazo (ID. 25866462), 

intime-se pessoalmente a Inventariante (MILENA MARIA SILVA SANTO), 

para que no prazo de 05 (cinco) dias, dê andamento ao presente feito, 

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. Eulice Jaqueline 

da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito ch

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005108-48.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MILLER MANOEL SILVA SANTOS (REQUERENTE)

MILEUSA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

MILENA MARIA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

MILEIDE DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN JACKSON COSTA OAB - MT4871/O (ADVOGADO(A))

AFONSO WINTER JUNIOR OAB - MT7099-O (ADVOGADO(A))

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT7329-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERGILIO SANTANA DOS SANTOS (INVENTARIADO)

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 

DESPACHO PROCESSO N. 1005108-48.2016.8.11.0002. INVENTÁRIO. 

REQUERENTES: MILENA MARIA DA SILVA SANTOS, MILEIDE DA SILVA 

SANTOS, MILLER MANOEL SILVA SANTOS e MILEUSA SILVA SANTOS. 

Vistos. Consoante a certidão de decurso de prazo (ID. 25866462), 

intime-se pessoalmente a Inventariante (MILENA MARIA SILVA SANTO), 

para que no prazo de 05 (cinco) dias, dê andamento ao presente feito, 

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. Eulice Jaqueline 

da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito ch

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1018403-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. T. D. O. F. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADO GUARDA E 

ALIMENTOS. Vistos. Concedo os benefícios da gratuidade da justiça, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Cuida-se de Ação de 

Divórcio Litigioso Cumulado com Guarda e Alimentos, movida por JACIRA 

GONZAGA FELDBERG em desfavor MAX TEYLOR DE OLIVEIRA 

FELDBERG, todos qualificados nos autos. Afirma que casou-se com o 

requerido em 29 de setembro de 2001, estando separados de fatos há 04 

(quatro) anos. Destaca que dessa união adveio nascimento de 01 (uma) 

filha, NATHALIA GONZAGA FELDBERG, em 25 de novembro de 2008. 

Aduz que não adquiriram bens passíveis de partilha. Requer liminarmente 

a fixação de alimentos em favor da filha, no valor equivalente a 50% 

(cinquenta por cento) do salário mínimo, bem como seja regulamentada a 

guarda provisória em seu favor ao final a procedência da ação 

decretando o divórcio. Junta documentos. É o breve relato. DECIDO. Em 

relação ao pedido de alimentos em favor do filho, defiro-o. Face aos 

elementos de que disponho e ainda por não constar nos autos 

comprovação dos rendimentos do requerido, arbitro alimentos provisórios, 

nos termos do artigo 4º da Lei 5478/68, no valor equivalente a 50% 

(cinquenta por cento) do salário mínimo, pagos a partir da citação, todo dia 

10 (dez) de cada mês, depositados em conta bancaria indicada na inicial. 

Cite-se a parte requerida, com observância dos §§ 1º, 3º e 4º, Artigo 695 
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do Código de Processo Civil, intimando-se as partes, para comparecer a 

Audiência de Conciliação que se realizará no dia 12/5/2019, às 14 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. Em relação ao pedido de Guarda, com a publicação 

da Lei 13.058, de 22 de dezembro 2014, houve alteração dos artigos. 

1.583, 1.584, 1.585 e 1.634 do Código Civil, visando estabelecer o 

significado da expressão “guarda compartilhada” e dispor sobre sua 

aplicação. Extrai-se do artigo 1.584, § 2°, do Código Civil, que: “Quando 

não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, 

encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será 

aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao 

magistrado que não deseja a guarda do menor”. Em atenção ao pedido 

liminar, considerando os fatos narrados na inicial, encontrando-se ambos 

os genitores aptos a exercer o poder familiar e não havendo manifestação 

no sentido de não exercer a guarda em relação a infante, DEFIRO a 

GUARDA COMPARTILHADA, em atenção ao artigo 1.584, § 2°, do Código 

Civil, alterado recentemente pela Lei 13.058/2014, com a convivência a ser 

exercida provisoriamente de forma livre. Havendo discordância, 

manifeste-se o genitor acerca da distribuição do tempo de convivência, 

indicando o período que atenda o melhor interesse do infante, 

considerando o ambiente escolar e a rotina, incluindo lazer. A 

necessidade de estudo social ou multidisciplinar será analisada 

posteriormente em razão da conveniência do Juízo. “Havendo interesse 

das partes em entabular acordo, poderão comparecer em Juízo, às 

terças-feiras, das 13 às 16 horas”. Expeça-se o termo de guarda 

compartilhada; notifique-se o Ministério Público e intimem-se as partes. Às 

providências. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008275-39.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

G. M. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX JUNIOR DUARTE GOMES OAB - MT24560/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. F. S. D. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT9405-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DESPACHO AUTOS n. 1008275-39.2017 – PJE AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO 

PATERNIDADE CUMULADA COM ALIMENTOS. Vistos. Intime-se o 

requerido para que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca do 

pedido de desistência da ação (ID. 28977850). Após, dê-se vistas dos 

autos ao Ministério Público. Às providências. Várzea Grande-MT. Eulice 

Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito L

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006907-87.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCENIR TEREZINHA ADORIAM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS OAB - MT19493-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLORIDECIO DE SOUZA LIMA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO AÇÃO DE ALIMENTOS PROVISIONAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

Vistos. Trata-se de Ação de AÇÃO DE ALIMENTOS PROVISIONAIS COM 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, proposta por LUCENIR TEREZINHA ADORIAM, em face 

de FLORIDECIO DE SOUZA LIMA, qualificados nos autos. Afirma que 

firmou acordo com o requerido visando a homologação judicial no 

processo n. 1007954-33.201. (Sem informação da Vara para qual o 

processo foi distribuído). Destaca que o requerido não cumpriu as 

determinações judiciais e o processo foi extinto sem resolução do mérito. 

Aduz que ficou avençado que o requerido lhe pagaria a quantia de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) a titulo de alimentos, no entanto não esta 

cumprindo com o que fora acordado. Requer liminarmente a fixação de 

alimentos provisionais. Junta documentos É O RELATÓRIO. DECIDO 

Embora a autora tenha mencionado que firmou com o requerido um acordo 

extrajudicial para percepção de pensão alimentícia, não juntou nenhuma 

prova nesse sentido, também não há nos autos provas da sua 

dependência econômica em relação ao demandado. Conforme dispõe o 

artigo 300 do Código de Processo Civil. 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. Assim, 

nos termos do §6º, do Artigo 303 do Código de Processo Civil, concedo a 

parte autora o prazo de 05 (cinco) dias para que emende a inicial, juntado 

aos autos, documentos que comprovem a sua dependência econômica e 

financeira em relação ao requerido, sob pena de indeferimento do pedido. 

Ciência ao MP. Cumpra-se. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de 

Direito mj

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

 Cod. Proc.: 409038 Nr: 16132-27.2015.811.0002

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSDS, RB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Patrícia Barros Dorileo 

- OAB:14354, LILIAN VANESSA MENDONCA PAGLIARINI - OAB:8400

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar a necessidade 

de curatela por representação em favor de ROSEMAR BARBOSA, 

nomeando-lhe curador eu companheiro SEVERINO SOARES DA SILVA, 

com base no artigo 1.772, do Código Civil, para representa-lo em todos os 

atos de sua vida. Em obediência ao disposto no artigo 755, § 3º do Código 

de Processo Civil e no artigo 9°, inciso III, do Código Civil, inscreva-se o 

presente no Registro Civil e publique-se na rede mundial de computadores, 

no sítio do tribunal a que estiver vinculado o juízo e na plataforma de 

editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) 

meses, na Imprensa local, 01 (uma) vez, e no órgão Oficial, 03 (três) 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias.Expeça-se termo de curador e 

Certidão de Crédito em favor do Perito nomeado pelo Juízo (Ulisses A. L. 

Orado – CRM 3310). Sem custas. Sem honorários.Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

 Cod. Proc.: 434146 Nr: 3523-75.2016.811.0002

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Núcleo de Pratica Juridica do 

Univag - OAB:, Ronan Jackson Costa - UNIVAG - OAB:4.871

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar a necessidade 

de curatela por representação em favor de ALINOR RODRIGO DE SOUZA, 

nomeando-lhe curadora sua genitora ANA MARIA DE SOUZA, com base 

no artigo 1.772, do Código Civil, para representa-lo em todos os atos de 

sua vida. Em obediência ao disposto no artigo 755, § 3º do Código de 

Processo Civil e no artigo 9°, inciso III, do Código Civil, inscreva-se o 
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presente no Registro Civil e publique-se na rede mundial de computadores, 

no sítio do tribunal a que estiver vinculado o juízo e na plataforma de 

editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) 

meses, na Imprensa local, 01 (uma) vez, e no órgão Oficial, 03 (três) 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias.Expeça-se termo de curador e 

Certidão de Crédito em favor do Perito nomeado pelo Juízo (Ulisses A. L. 

Orado – CRM 3310).Sem custas. Sem honorários. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97424 Nr: 6753-77.2006.811.0002

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: USG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDCSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LÚCIA DA CONCEIÇÃO - 

OAB:9430

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3ª PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA: "Vistos etc. Trata-se de Pedido de 

modificação da Curatela proposta por LAURA RÉGIA SOUSA GOMES em 

face de sua irmã RITA DE CÁSSIA SOUSA GOMES, consoante o 

falecimento de seu antigo curador (UILIAN SOUSA GOMES – falecido em 

25/11/2011 – fls. 121). (...)Pelo exposto, defiro o pedido de modificação de 

Curatela, nomeando a requerente LAURA RÉGIA SOUSA GOMES 

Curadora da interditada RITA DE CÁSSIA SOUSA GOMES, declarando que 

passará a exercer o cargo de forma definitiva. Em obediência ao disposto 

no artigo 755, § 3º do Código de Processo Civil e no artigo 9°, inciso III, do 

Código Civil, inscreva-se o presente no Registro Civil e publique-se na 

rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado 

o juízo e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde 

permanecerá por 06 (seis) meses, na Imprensa local, 01 (uma) vez, e no 

órgão Oficial, 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. Expeça-se 

termo de curadora."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

 Cod. Proc.: 213937 Nr: 9364-32.2008.811.0002

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BPMDM, NPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11.997, MIRIAN ELISABETH NASCIMENTO - 

OAB:10276/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Consoante a certidão de fls. 108, intime-se a requerente (NALDIANNE 

PATRICIA DE SOUZA), para que se manifeste nos autos, no prazo de 10 

(dez) dias.

Transcorrido in albis o prazo assinalado, retornem os autos ao arquivo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

 Cod. Proc.: 228672 Nr: 8877-28.2009.811.0002

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLNB, CNDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Paulo Dos Santos - 

OAB:19550/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO ARAUJO PEREIRA - 

OAB:16162

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada por JORGE 

LUIZ NUNES BARBOSA, neste ato representado por sua genitora 

CRISTIANE NUNES DA COSTA, em face de JORGE FERREIRA BARBOSA.

A inicial foi recebida às fls. 59/59, vº.

Intimado via edital a se manifestar nos autos (fls. 79 e 91), o requerente 

permaneceu inerte (fls. 82 e 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. 79 e 91) permaneceu 

inerte, deixando transcorrer o prazo, sem apresentar qualquer 

manifestação (fls. 82 e 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

 Cod. Proc.: 314291 Nr: 10542-40.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRJGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:MT 6.486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDER DEUSDETH LUIZ 

HENRIQUE CHAVES FADINI - OAB:7645/MT, JOSÉ ANTÔNIO INÁCIO 

FERREIRA RIBAS - OAB:15.346

 Vistos etc.

Consoante o pedido formulado às fls. 288/289, defiro o processamento 

dos autos pelo rito da expropriação de bens, devendo a presente 

demanda observar os preceitos contidos no artigo 523, do Código de 

Processo Civil.

Intime-se a executada (CATIA REGINA JOAQUIM GIOVANETTI MAZETTO), 

para pagamento do débito referente à condenação por litigância de má-fé 

e honorários advocatícios (fls. 242/243), no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de penhorar tantos bens quanto necessário para satisfação do 

débito no valor de R$ 5.844,41 (cinco mil oitocentos e quarenta e quatro 

reais e quarenta e um centavos);

Caso seja efetuado pagamento mediante depósito bancário em caixa 
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eletrônico, intime-se a parte autora a se manifestar no prazo de 24 horas 

da juntada do documento. Após, certificada eventual inércia, conclusos.

“Havendo interesse das partes em entabular acordo, poderão comparecer 

em Juízo, às terças-feiras, das 13 às 16 horas”.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

 Cod. Proc.: 315421 Nr: 11743-67.2013.811.0002

 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: LFDS, AMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LNDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVONIR ALVES DIAS - 

OAB:13.310/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 (Construtora VBJ Ltda., Rua das 

Acácias, n. 1.534-W, Residencial dos Ipês, Nova Mutum - MT, CEP: 

78.450-000, Telefone: 65-999660119).

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 14/05/2020 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.: 452830 Nr: 13145-81.2016.811.0002

 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: VES, KDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WPDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DA SILVA BORGES 

- ESTAGIÁRIO - OAB:19408/E, ELLEN LAURA LEITE MUNGO - UNIVAG - 

OAB:MT 10.604

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil, e, via de consequência, DECLARO a 

paternidade de WENDER PEREIRA DA COSTA em face da infante VITÓRIA 

PEREIRA DA COSTA, razão pela qual determino que se RETIFIQUE o 

assentamento do registro civil da criança, a fim de que conte o nome do 

genitor, bem como os nomes de seus ascendentes (avôs paternos).Fixo 

alimentos definitivos em favor da infante no valor 30% (trinta por cento) do 

valor do salário mínimo vigente.Isento de custas. Sem honorários. Após o 

trânsito em julgado, expeça-se mandado para a retificação do registro de 

nascimento da infante VITÓRIA PEREIRA DA COSTA ao Cartório de 

Registro de Pessoas Naturais da Comarca de São Joé dos Pinhais - 

PR.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

 Cod. Proc.: 444710 Nr: 9242-38.2016.811.0002

 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: MFSA, GDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABRAHAN LINCOLN BARROS 

FERREIRA - OAB:OAB/MT 8.777, ALYNE RAMMINGER PISSANT - 

OAB:12.120/MT, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9237/MT, LYZIA 

SPARANO BARRETO FERREIRA - OAB:7.329-B/UNIVAG, NATHALY 

CRISTIAN DE CARVALHO - OAB:18285 - E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil, e, via de consequência, DECLARO a 

paternidade de APARECIDO JUNIOR DA SILVA em face da infante MARIA 

FERNANDA SILVA ALCÂNTARA, razão pela qual determino que se 

RETIFIQUE o assentamento do registro civil da criança, a fim de que conte 

o nome do genitor, bem como os nomes de seus ascendentes (avôs 

paternos).Fixo alimentos definitivos em favor da infante no valor 30% 

(trinta por cento) do valor do salário mínimo vigente.Isento de custas. Sem 

honorários. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado para a 

retificação do registro de nascimento da infante MARIA FERNANDA SILVA 

ALCÂNTARA ao Cartório de Registro de Pessoas Naturais do Distrito do 

Cristo Rei, Comarca de Várzea Grande - MT.P.I.C.

Decisão

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

Processo Número: 1006165-62.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA REGINA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

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

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO ALVARÁ Vistos, Concedo os benefícios da gratuidade da 

justiça, nos termos do artigo 98 do CPC/2015. Acerca do pedido inicial, 

ouça-se o Ministério Público. Intime-se a parte autora para que junte aos 

autos cópia de certidão de dependentes junto ao INSS. Às providências. 

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1006185-53.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDE LUCIA DE CAMPOS NEVES (REQUERENTE)

FELIZARDO NEVES (REQUERENTE)

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

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO DIVÓRCIO CONSENSUAL Vistos, Concedo os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Recebo o feito, observando o determinado no artigo 693 e seguintes do 

Código de Processo Civil. Em se tratando de pedido consensual, os 

requerentes poderão comparecer em juízo para audiência de tentativa de 

conciliação às terças-feiras, no horário das 13:00 às 16:00 horas. 

Intimem-se e cumpra-se, notificando-se o i. representante do Ministério 

Público. Às providências. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de 

Direito mj

Decisão Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007444-83.2020.8.11.0002

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

GILSON JOAQUIM SOARES OAB - MT15608/O (ADVOGADO(A))

NUBIA APARECIDA DOS REIS SOUZA OAB - 629.467.061-68 

(REPRESENTANTE)

NADIELLY GARBIN FEITOSA OAB - MT0013940A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI ROBERTO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO HOMOLOGAÇÃO ACORDO Vistos, Concedo os benefícios da 

Justiça Gratuita nos termos do Art. 98 do Código de Processo Civil. 
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Acerca do pedido inicial, ouça-se o Ministério Público. Às providências 

Eulice Jaqueline Da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006907-87.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCENIR TEREZINHA ADORIAM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS OAB - MT19493-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLORIDECIO DE SOUZA LIMA (REU)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO AÇÃO DE ALIMENTOS PROVISIONAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

Vistos. Trata-se de Ação de AÇÃO DE ALIMENTOS PROVISIONAIS COM 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, proposta por LUCENIR TEREZINHA ADORIAM, em face 

de FLORIDECIO DE SOUZA LIMA, qualificados nos autos. Afirma que 

firmou acordo com o requerido visando a homologação judicial no 

processo n. 1007954-33.201. (Sem informação da Vara para qual o 

processo foi distribuído). Destaca que o requerido não cumpriu as 

determinações judiciais e o processo foi extinto sem resolução do mérito. 

Aduz que ficou avençado que o requerido lhe pagaria a quantia de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) a titulo de alimentos, no entanto não esta 

cumprindo com o que fora acordado. Requer liminarmente a fixação de 

alimentos provisionais. Junta documentos É O RELATÓRIO. DECIDO 

Embora a autora tenha mencionado que firmou com o requerido um acordo 

extrajudicial para percepção de pensão alimentícia, não juntou nenhuma 

prova nesse sentido, também não há nos autos provas da sua 

dependência econômica em relação ao demandado. Conforme dispõe o 

artigo 300 do Código de Processo Civil. 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. Assim, 

nos termos do §6º, do Artigo 303 do Código de Processo Civil, concedo a 

parte autora o prazo de 05 (cinco) dias para que emende a inicial, juntado 

aos autos, documentos que comprovem a sua dependência econômica e 

financeira em relação ao requerido, sob pena de indeferimento do pedido. 

Ciência ao MP. Cumpra-se. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de 

Direito mj

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007562-59.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA FERREIRA BORGES (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENIL FERREIRA (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 

INTERDIÇÃO Vistos, Concedo os benefícios da gratuidade da justiça, 

conforme preceituado pelo Artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Cuida-se de AÇÃO DE INTERDIÇÃO ajuizada por ROSANGELA FERREIRA 

BORGES em face de RUBENIL FERREIRA, qualificadas nos autos. Informa 

que filha do demandado que encontra-se internado na UTI do Hospital 

Municipal São Bendito em Cuiabá-MT, vitima de Acidente Vascular Cerebral 

AVC). Relata que em razão da patologia, o requerido não possui 

condições de praticar os atos da vida civil. Requer a interdição com os 

efeitos da tutela antecipada. É o breve relato. Decido. Quanto ao pedido de 

antecipação de tutela, embora o documento fornecido pelo hospital e 

juntado na ID n. 29957930, não preencha os requisitos exigidos para a 

concessão da liminar, entendo que o interditando é pessoa idosa e merece 

especial atenção. Neste senda, o Estatuto do Idoso estabelece que: “Art. 

2º O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa 

humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, 

assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e 

facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu 

aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de 

liberdade e dignidade. Art. 3º É obrigação da família, da comunidade, da 

sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta 

prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à 

liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.”. 

Dessa forma, Defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

pretendida, e em atenção ao disposto no artigo 749 do Código de 

Processo Civil, nomeio, provisoriamente, a Sra. ROSANGELA FERREIRA 

BORGES, curadora do interditando (RUBENIL FERREIRA). Lavra-se termo 

de compromisso. Cite-se, com as advertências legais. Determino seja 

realizada diligência de constatação da situação do demandado logo apos 

após o cumprimento do mandado de citação. Dê-se ciência ao Ministério 

Público. Expeça-se o necessário. Eulice Jaqueline Da Costa Silva Cherulli 

Juíza de Direito mj

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008228-60.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DA COSTA CAMPOS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUSSIVELT PAES DA CUNHA OAB - MT12487-B (ADVOGADO(A))

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON ANTÔNIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008228-60.2020.8.11.0002. 

REQUERENTE: JOSE MARIA DA COSTA CAMPOS FILHO REQUERIDO: 

GERSON ANTÔNIO Vistos... Para inquirição da testemunha deprecada 

designo audiência para 14/04/2020, às 17:00 horas. Comunique-se ao 

Juízo deprecante acerca da data e horário da audiência. Cumprida, 

devolva-se ao Juízo de origem com as homenagens devidas. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1008222-53.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BORGES (AUTOR(A))

OLGA JOSEFA DA SILVA BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRODECO PROJ CONST DES COMPRA VENDA IMOV ADM IMOV LTDA 

(REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1008222-53.2020.8.11.0002. 

AUTOR(A): OLGA JOSEFA DA SILVA BORGES, JOSE BORGES REU: 

PRODECO PROJ CONST DES COMPRA VENDA IMOV ADM IMOV LTDA 

Vistos... Emende os autores a inicial, juntando aos autos a planta do imóvel 

que deverá compreender a região onde está localizado, os logradouros 

que o cercam, bem como o memorial descritivo da área discutida, no prazo 

de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo 

único). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008528-22.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY DAYANA LOPES VAZ BOCON (AUTOR(A))

IRLEI LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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KELLY CRISTINA DE CARVALHO BALBINO OAB - MT0009346A 

(ADVOGADO(A))

ELAINE CRISTINA OGLIARI OAB - MT9744-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Outros Interessados:

KELLY DAYANA LOPES VAZ BOCON OAB - 733.723.901-72 

(REPRESENTANTE)

IRLEI LOPES OAB - 523.684.329-49 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1008528-22.2020.8.11.0002. 

AUTOR(A): KELLY DAYANA LOPES VAZ BOCON AUTOR: IRLEI LOPES 

REU: AZUL LINHAS AEREAS Vistos... Defiro à assistência judiciaria as 

partes autoras, nos moldes do artigo 98 do CPC, com o pagamento das 

custas ao final caso haja levantamento de valores. Anote-se. Nos termos 

do art. §5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo 

audiência de conciliação/mediação para o dia 27/04/2020, às 09:30 horas 

a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já as partes autoras 

intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto 

no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a ré, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Feito isso, conclusos para 

saneamento ou julgamento antecipado. Por tratar-se de pedido envolvendo 

interesse de criança e considerando a função de curador de menores do 

Ministério Público, dê-se vistas após concluso. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008511-83.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER EDUARDO FELIX (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAMON LUCAS DE ALMEIDA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1008511-83.2020.8.11.0002. 

REQUERENTE: WAGNER EDUARDO FELIX REQUERIDO: RAMON LUCAS DE 

ALMEIDA SANTOS 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: 1008511-83.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER EDUARDO FELIX (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAMON LUCAS DE ALMEIDA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1008511-83.2020.8.11.0002. 

REQUERENTE: WAGNER EDUARDO FELIX REQUERIDO: RAMON LUCAS DE 

ALMEIDA SANTOS 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015072-60.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGROINDUSTRIAL PSF LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FERNANDES DOS SANTOS 02042531103 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1015072-60.2019.8.11.0002. 

EXEQUENTE: AGROINDUSTRIAL PSF LTDA EXECUTADO: JOSE 

FERNANDES DOS SANTOS 02042531103 Vistos... Cite-se a parte 

devedora para pagar o débito em 3 (três) dias (CPC, art. 829). Não 

efetuado o pagamento, penhore o Sr. Oficial de Justiça quantos bens 

bastem para o pagamento do principal atualizado, (CPC, art. 829, §1º.), 

procedendo a respectiva avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, 

e intimando-se o devedor em seguida. Não sendo encontrando o devedor, 

deverão ser-lhe arrestados bens para a garantia do débito (CPC, art. 830). 

Arbitro os honorários advocatícios em 10% ao valor da causa. Consigne 

no mandado que em havendo pronto pagamento a verba honorária será 

reduzida pela metade (CPC, art. 827, §1º). Consigne-se, ainda, que os 

embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contados, 

conforme o caso, na forma do art. 231 do NCPC. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008520-45.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS MATHEUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA MARTINS DA CRUZ OAB - MT25999/O (ADVOGADO(A))

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710-O (ADVOGADO(A))

GENILAINE URUGUAY DE ALMEIDA CARLOS OAB - MT25947-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTY SEGUROS S/A (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1008520-45.2020.8.11.0002. 

AUTOR: RUBENS MATHEUS REU: LIBERTY SEGUROS S/A Vistos... Defiro 

à assistência judiciaria a parte autora, nos moldes do artigo 98 do CPC, 

com o pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. Nos termos do art. §5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, 

caput, do CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 

27/04/2020, às 10:00 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já 

a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à 

luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, 

para comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente 

ou através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 
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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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008396-62.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM GOMES DA COSTA (AUTOR(A))

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:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1008396-62.2020.8.11.0002. 

AUTOR(A): MIRIAM GOMES DA COSTA REU: BANCO LOSANGO S.A. - 

BANCO MULTIPLO Vistos... Defiro à assistência judiciaria a parte autora, 

nos moldes do artigo 98 do CPC, com o pagamento das custas ao final 

caso haja levantamento de valores. Anote-se. Nos termos do art. §5º, art. 

334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 27/04/2020, às 08:00 horas a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As 

partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Feito isso, conclusos para 

saneamento ou julgamento antecipado. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002427-03.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA OAB - PR27109-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA CRISTIANE DA SILVA FERREIRA (REQUERIDO)

 

PJE n. 1002427-03.2019.8.11.0002 INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da 

parte requerente para providenciar o pagamento da diligência do (a) 

Senhor (a) Oficial de Justiça para cumprimento do ato deprecado no 

endereço indicado na petição de ID n. 25114043 de 17/10/2019.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 302161 Nr: 22972-58.2012.811.0002

 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: SILOMAR JOSE MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A -TELEMAT BRASIL 

TELECOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:10.115/MT

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

OAB:13241-A

 Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o retorno dos autos 

do TJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 313899 Nr: 10127-57.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMIRA COLOMBO FRISON

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISTELA REIS FRIZON - 

OAB:OAB/MT13535

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Processo nº 10127-57/2013 (Cód. 313899)

Vistos...

Altere a Sra. Gestora a capa dos autos e informações no sistema Apolo, 

vez que se trata de Cumprimento de Sentença.

Tratando-se de cumprimento de sentença e na nova nomenclatura do CPC, 

mais em específico art. 523 e parágrafos, já tendo o credor apresentado 

os devidos cálculos e sendo que a sentença é atinente a condenação e 

perdas e danos, intime-se o executado para o devido cumprimento, a fim 

de pagar o débito remanescente, no prazo de 15 dias.

Em não sendo feito o pagamento no prazo devido, acrescente-se ao 

débito multa e honorários em 10%.

Em havendo pagamento parcial no prazo previsto, acrescente-se multa e 

os honorários sobre o restante.

Em não sendo efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, 

expeça-se desde logo mandado de penhora e avaliação.

Intime-se ainda o executado para que apresente impugnação, nos termos 

do art. 525, do NCPC o prazo de 15 dias a partir do prazo decorrido para 

pagamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 13 de março de 2020.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 341701 Nr: 9270-74.2014.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRISERRA DE PEÇAS E IMPLEMENTOS 

AGRICOLAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA LEHNEN - OAB:OAB/MT 

10752-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9270-74/2014 (Cód. 341701)

Vistos...

Revogo o despacho retro por observar já ter sido realizada diligência na 

localização dos endereços dos sócios da ré.

Expeçam-se cartas de citação nos endereços indicados às fls. 66.

Não sendo a ré localizada, defiro desde já e sem necessidade de nova 

conclusão a citação editalícia, devendo ser expedidos os documentos 

necessários, pelo prazo de 20 (vinte) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 13 de março de 2020.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 392724 Nr: 7023-86.2015.811.0002
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 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: JOÃO CARLOS PEREIRA DE SOUZA, CONGREGAÇÃO 

CRISTÃ NO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA EROTILDES KNEIP MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MONREAL ROSADO - 

OAB:33121

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEUBE B PEREIRA MACEDO - 

OAB:, LUCILO DE FREITAS MACEDO FILHO - OAB:

 Processo nº 7023-86/2015 (Cód. 392724)

Vistos...

Cite-se a confinante Vencopar Investimentos e Participações S/A, 

mediante cartas com avisos de recebimento e na pessoa de seu sócio 

Pedro Paulo Vendruscolo, nos endereços indicados nos documentos 

anexos:

- Rua 25 de Agosto, n.° 33, Apto. 401, Bairro Duque de Caxias, em Cuiabá, 

CEP 78043-382;

- Av. Couto Magalhães, n.° 1141, Centro, em Várzea Grande.

Expeça-se o necessário, com as advertências de praxe.

Havendo manifestação, à autora para manifestar-se e conclusos. Caso 

contrário, venham-me os autos conclusos para designação de audiência 

instrutória.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 13 de março de 2020.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 415386 Nr: 19529-94.2015.811.0002

 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: PRAPIZZA IND COM ATAC. VAREJ PIZZAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI - TELEFONIA FIXA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON HENRIQUE DE MORAES 

BARRADAS - OAB:14.157-E, SIMONY MARIA DA SILVA ROCHA - 

OAB:OAB/MT 15.447-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB /MT 13.245-

 Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o retorno dos autos 

do TJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 435749 Nr: 4479-91.2016.811.0002

 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: VERIA OLIVEIRA MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariele Auxiliadora de Almeida 

Barros Ferreira - OAB:15358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736-O/MT

 Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o retorno dos autos 

do TJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 441672 Nr: 7602-97.2016.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDIR SOARES MASSAFRA, MARLENE CASTAGNA 

MASSAFRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONATO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNO LOPES MOREIRA - 

OAB:19839/O, ISABELLA TETILLA MOREIRA GEWEHR - OAB:MT 

17.967, MERISVALDO PAIVA DE MENEZES - OAB:OAB/DF29518/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RINALDO TAKESHI SENNO DE 

ASSUNÇÃO - OAB:18648

 Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o retorno dos autos 

do TJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 220025 Nr: 281-55.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FALCI JUNIOR, JOSÉ FALCI JUNIOR - 

FARMA VIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PAULO PEIXOTO DA 

SILVA JÚNIOR - OAB:MT 12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 020/09 (Cód. 220025)

Vistos...

Realizadas diligências pelo sistema Bacenjud foi informada a inexistência 

de valores em contas da parte devedora, conforme peças de 

detalhamento em anexo, que determino a juntada.

Em pesquisa no sistema Renajud não há veículos registrados nos nomes 

dos devedores.

Intime-se a credora para manifestar-se nos autos no prazo de 15 (quinze) 

dias e conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 12 de março de 2020.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 292630 Nr: 12488-81.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDEAL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARCOS PEREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDÉSIO JOSÉ SEGALA - OAB:MT 

11.357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 12488-81/2012 (Cód. 292630)

Vistos...

Realizadas diligências pelo sistema Bacenjud foi informada a inexistência 

de valores em contas da parte devedora, conforme peças de 

detalhamento em anexo, que determino a juntada.

Intime-se o credor para manifestar-se nos autos no prazo de 15 (quinze) 

dias e conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 12 de março de 2020.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 19073 Nr: 1610-20.2000.811.0002

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

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

 PARTE AUTORA: RICARDO VIDAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CONCEIÇÃO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO VIDAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA BENETI - 

OAB:3.065/MT

 Processo n° 1610-20/2000 (Cód. 19073)

Vistos...

Realizadas diligências pelo sistema Bacenjud foi informada a inexistência 

de valores em contas da parte devedora, conforme peças de 

detalhamento em anexo, que determino a juntada.

Em pesquisa no sistema Renajud há apenas veículos antigos registrados 

nos nomes dos devedores, que deixei de proceder à penhora por esse 

motivo.
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Intime-se o credor para manifestar-se nos autos no prazo de 15 (quinze) 

dias e conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 12 de março de 2020.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 387219 Nr: 3448-70.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELMO ENGENHARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS HENRIQUE MANCHETTO TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO EULÁLIO FERNANADES - 

OAB:29.722/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO THIAGO DE ABREU 

BALATA - OAB:15.353/MT

 Processo n° 3448-70/2015 (Cód. 387219)

Vistos...

Realizadas diligências pelo sistema Bacenjud foi informado o bloqueio 

parcial da dívida em contas da parte devedora, ou seja, R$ 1.877,45, 

conforme peças de detalhamento em anexo, que determino a juntada.

Procedo à transferência do valor. Aguarde-se resposta da Conta Única do 

TJ confirmando a transação eletrônica.

Intime-se a credora para impulsionar o feito no prazo de 15 (quinze) dias e 

conclusos.

Intime-se

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 12 de março de 2020.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000601-05.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA ALVES FERNANDES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO AMARO DE OLIVEIRA (REU)

FRANCISCO AMARO DA SILVA (REU)

Outros Interessados:

FUNDOS - FRANCISCO AMARO DA SILVA (CONFINANTES)

LATERAL DIREITA- não possui, tendo em vista que é terreno de esquina. 

(CONFINANTES)

LATERAL ESQUERDA - EDMARA LEITE SOARES (CONFINANTES)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 EDITAL DE 

CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ESTER BELÉM NUNES PROCESSO n. 

1000601-05.2020.8.11.0002 Valor da causa: R$ 31.618,40 ESPÉCIE: 

[Usucapião Extraordinária]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: ELZA 

ALVES FERNANDES Endereço: RUA VILHENA, qd 22, lt 01, (LOT PRQ 

LAGO), PARQUE DO LAGO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78120-706. 

POLO PASSIVO: Nome: FRANCISCO AMARO DA SILVA Endereço: RUA 

VILHENA, qd 22, lote 02, (LOT PRQ LAGO), PARQUE DO LAGO, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78120-706 Nome: ANTONIO AMARO DE OLIVEIRA 

Endereço: desconhecido. FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO AOS 

INTERESSADOS E AUSENTES, atualmente em lugar incerto e não sabido, 

dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição 

inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: A Requerente vivia em união 

estável com o Sr. Heleno Nunes de Araujo e juntos adquiriram o imóvel 

localizado atualmente na Rua Vila Alegre esquina com Rua Vilhena, 

Quadra 22, Lote 01, Bairro Parque do Lago, Várzea Grande/MT, CEP 

78.120-706. Conforme comprova Contrato Particular de Compromisso de 

Compra e Venda de Imóvel Urbano (doc. 02), o imóvel fora adquiro em 22 

de setembro de 1998, mediante o pagamento de R$: 6.000,00 (seis mil 

reais), sendo R$: 5.000,00 (cinco mil reais) avista e o restante em 

parcelas iguais de R$: 250,00 (duzentos e cinquenta reais). Conforme 

comprova Certidão de Óbito anexa (doc. 03), fora declarado que Sr. 

Heleno Nunes de Araujo era casado com a requerente, logo comprova-se 

a comunhão matrimonial entre ambos, bem como ratifica as testemunhas 

arroladas. Insta salientar que a área privativa total do imóvel é de 300 m² 

(trezentos metros quadrados), conforme matrícula n° 5.831, da ficha 01, 

aos 16.12.1986 – Livro n° 02 Registro Geral – inscrito no 1º Serviço 

Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT, (doc. 04). Cumpre ressaltar, 

que área de posse pertence a autora desde 1998, a qual vem realizando 

benfeitorias no imóvel, conforme comprova as fotos anexas (doc. 05 e 

06). Nesse mesmo sentido, conforme as testemunhas (doc. 07) poderão 

comprovar em audiência instrutória, a mesma mantém a posse mansa e 

pacífica do imóvel usucapiendo há 21 (vinte e um) anos. Ressalta-se ainda 

que a requerente desde que adquiriram o imóvel esta residindo no local, 

bem como desde o ano 2000 os serviços de água é gerado em seu nome 

(doc. 08). Por fim, vale ressaltar que a requerente contraia matrimonio de 

fato com Heleno Nunes de Araujo, e que juntos compraram o imóvel do Sr. 

ANTONIO AMARO DE OLIVEIRA. Acontece que ambos são falecidos, 

entretanto a requerente sempre residiu no imóvel. Sendo assim, diante nos 

fatos declinados fica evidente que a requerente adquiriu o direito de 

domínio por via de ação de usucapião, tendo em vista que pagou pelo 

imóvel há 21 (vinte e um) anos, bem como reside no referido imóvel, 

conforme comprova o extrato de faturas do DAE desde o ano 2000 e 

demais comprovações acostas a este feito (doc. 02, 05, 06 e 08). 

DESPACHO: Processo: 1000601-05.2020.8.11.0002. AUTOR(A): ELZA 

ALVES FERNANDES REU: FRANCISCO AMARO DA SILVA, ANTONIO 

AMARO DE OLIVEIRA Vistos... Defiro à parte autora a assistência 

judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o pagamento das 

custas ao final caso haja levantamento de valores. Anote-se. Em virtude 

de que não se discute posse em forma de lide no usucapião e tão somente 

se comprova o lapso temporal da posse, deixo de designar audiência de 

conciliação; Determino a citação do réu, dos confinantes, bem como, a 

expedição de edital de citação aos interessados e ausentes, pelo prazo 

de trinta dias. Dê-se ciência às Fazendas Públicas, municipal e estadual, à 

União, bem como, ao representante do parquet, a fim de manifestarem 

quanto à pretensão inaugural. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito. ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste 

edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, CAMILA FERREIRA DOS 

SANTOS, digitei. 1º VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE - MT, 13 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. 
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ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte. CFS

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1019794-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MACIEL PROVENZANO SOUZA (AUTOR(A))

ADELSON MARTINS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER CALIXTO DA SILVA OAB - MT7972-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZULMIRA BOTURA REZENDE (REU)

SEBASTIÃO MANTUAN REZENDE (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 EDITAL DE 

CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ESTER BELÉM NUNES PROCESSO n. 

1019794-40.2019.8.11.0002 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[Usucapião Extraordinária]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: 

ADELSON MARTINS DE SOUZA Endereço: AVENIDA QUINZE DE 

NOVEMBRO, 490, - LADO PAR, CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 

78020-300 Nome: EDNA MACIEL PROVENZANO SOUZA Endereço: 

AVENIDA QUINZE DE NOVEMBRO, 490, - LADO PAR, CENTRO SUL, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78020-300 POLO PASSIVO: Nome: ZULMIRA BOTURA 

REZENDE Endereço: desconhecido Nome: SEBASTIÃO MANTUAN 

REZENDE Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO 

AOS INTERESSADOS E AUSENTES, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de 

serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição 

inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: 

Trata-se da presente demanda de ação de usucapião extraordinário dos 

LOTES DE TERRENOS URBANOS, contíguos, medidos e demarcados na 1ª 

Zona do município de Várzea Grande -MT, denominados lotes nº 01, 02, 

03, 04, 05, 06, 07 e 08, da quadra nº 10 2, do loteamento “Residencial São 

Simão”, Bairro São Simão, matriculados respectivamente sob os nºs. 

20.186, 20.187, 20.188, 20.189, 20.190, 20.191, 20.192, e 20.193, e 

registrados no livro nº 02 do 1º Serviço Notarial e de Registro de Imóveis e 

Títulos de Várzea Grande-MT, matrículas e memoriais descritivos anexos. 

Tal pretensão se deve ao fato de que em setembro de 2017 os Autores 

adquiriram da sra. Fátima Maria de Souza Dias, a posse dos imóveis acima 

descritos, mediante contrato de compra e venda de posse anexo. 

Imperioso esclarecer que a sra. Fátima Maria de Souza Dias, era a legítima 

possuidora dos imóveis acima descritos, pois exerceu a posse mansa, 

pacífica e continua desde o ano de 1995, em razão de escritura pública de 

cessão de direitos, registrada no livro nº 038, folhas nº 274/275, no 

Cartório do Segundo Ofício de Várzea Grande – MT (doc. anexo), Firmada 

com a Sr a. Rosada. Para que não pairem dúvidas sobre a posse mansa, 

pacífica e continua da Sra. Maria de Fátima , se faz necessário apresentar 

as fotografias da família nos imóveis, que compõe um local de lazer 

(chácara), sendo que tais registros foram registrado aos longos dos seus 

mais de 22 anos de posse (doc. anexo). E ainda, se apresenta as faturas 

de energia do período. Frise-se, oportunamente, que a Sra. Maria de 

Fátima adquiriu a posse dos imóveis do sr. Saulo e sua esposa Sra. 

Rosana, sendo que eles já estavam na posse dos bens desde 19/07/1993, 

conforme se depreende da escritura pública registrado no livro 36, fls. 111 

do Cartório do 2º Ofício de Várzea Grande Imperioso destacar que tão 

logo tomaram posse da área sr. Saulo e sua esposa Sra. Rosana 

começaram a reformar os terrenos, inclusive com a instalação de uma 

piscina no local, conforme se depreende do recibo e nota de instalação 

anexos. Os Requerentes possuem posse mansa e pacificamente do 

imóvel por vagaroso tempo, e hoje, usufruindo como seu lar. Ademais, 

responde não só com custos de investimos financeiros, mas também por 

lembranças parentela, sem que houvesse interrupção, nem oposição. 

Contudo os Requerentes não possuem título de domínio do mesmo, e quer 

através da presente ação de usucapião, respeitando-se os termos do 

artigo 1.238 do Código Civil pátrio. DECISÃO: Processo: 

1019794-40.2019.8.11.0002. AUTOR(A): ADELSON MARTINS DE SOUZA, 

EDNA MACIEL PROVENZANO SOUZA REU: ZULMIRA BOTURA REZENDE, 

SEBASTIÃO MANTUAN REZENDE Vistos... Defiro à parte autora a 

assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o 

pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. Em virtude de que não se discute posse em forma de lide no 

usucapião e tão somente se comprova o lapso temporal da posse, deixo 

de designar audiência de conciliação; Determino a citação do réu, dos 

confinantes, bem como, a expedição de edital de citação aos interessados 

e ausentes, pelo prazo de trinta dias. Dê-se ciência às Fazendas Públicas, 

municipal e estadual, à União, bem como, ao representante do parquet, a 

fim de manifestarem quanto à pretensão inaugural. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CAMILA 

FERREIRA DOS SANTOS, digitei. 1º VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE - 

MT, 13 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte. CFS

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002636-69.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENNAN DE OLIVEIRA UNTAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT10657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ROBERTO DE MORAES (REU)

OLX ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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MARILENE ALVES OAB - MT7474-O (ADVOGADO(A))

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT4635-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002636-69.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): RENNAN DE OLIVEIRA UNTAR REU: LUIZ ROBERTO DE 

MORAES, OLX ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. Vistos... O respectivo 

processo encontra-se na fase das providências preliminares e saneador, 

em que observo terem sido questionadas matérias preliminares na 

contestação. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA Argui a corré Bom Negócio 

Atividades de Internet Ltda. (OLX) que é parte ilegítima para figurar no polo 

passivo, sustentando que se limitou a publicar o anúncio do veículo e não 

participou, tão pouco, intermediou o negócio envolvendo o veículo Toyota 

Corolla, além do que caberia ao autor tomar todos os cuidados e 

desconfiar do grande deságio no preço. Entendo que a preliminar deve 

prosperar. Assim entendo por coadunar com a tese da corré de que não 

intermediou a negociação entre o autor e o corréu Luiz Roberto de Moraes 

ou o tal de “José” ou a tal de “Joana” e sua atitude limitou-se a publicar o 

anúncio de venda do automóvel, que pelas peças dos autos, não se 

tratava de anúncio fraudulento. Ainda, a relação envolvendo a corré OLX 

não é de consumo. Se houve fraude, o que será melhor aquilatado na 

instrução, ocorreu, conforme alegado pelas partes, em virtude da 

intervenção de terceiras pessoas, e não pela ré, que também não recebeu 

qualquer importância para posterior repasse ao proprietário ou pessoa por 

ele indicada. Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: 

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PUBLICAÇÃO DE 

ANÚNCIO FALSO NA INTERNET. LEGITIMIDADE PASSIVA DO 

PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO. SÚMULA STJ/7. DANO 

MORAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. 

MANUTENÇÃO. I. A convicção a que chegou o Tribunal a quo quanto à 

legitimidade passiva ad causam do proprietário do site em que se publicou 

o anúncio falso decorreu da análise do conjunto probatório. O acolhimento 

da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte. 

Incide nesse ponto a Súmula STJ/7. II. A responsabilidade pelo dano 

decorrente de fraude não pode ser imputada ao veículo de comunicação, 

visto que esse não participou da elaboração do anúncio, tampouco do 

contrato de compra e venda do veículo. Agravo Regimental improvido. 

(AgRg nos EDcl no Ag 1360058/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira 

Turma, julgado em 12/4/2011, DJe 27/4/2011). Dessa forma, ACOLHO a 

preliminar de ilegitimidade para EXCLUIR DO POLO PASSIVO a empresa 

Bom Negócio Atividades de Internet Ltda. (OLX). Em consequência, JULGO 

O PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com relação a tal 

empresa, nos termos do art. 485, VI, do NCPC. Pelo princípio da 

sucumbência, condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios 

em favor da empresa excluída da lide, que fixo e 10% sobre o valor 

atualizado da causa, na forma prevista no art. 85, § 2º, do NCPC, com a 

ressalva do art. 98, § 3º, do CPC[1]. Ultrapassada a questão preliminar, 

verifico que a discussão espelhada nos autos merece dilação probatória, 

pelo que saneio o feito e remeto-o à fase instrutória. Para tanto, determino, 

desde já, que as provas sejam produzidas relativamente ao fato, ao nexo 

causal e à responsabilidade decorrente da culpa pela parte ré. Nesse 

sentido, para análise do dano moral, caberá ao réu a prova de que não 

induziu o autor a erro quanto ao pagamento do veículo Toyota Corolla, em 

que alega ter sido vítima de golpe. Caber-lhe-á também provar que foi 

vítima de um golpe perpetrado por terceira pessoa e que prejuízo moral 

algum causou ao autor. Quanto ao autor, deverá demonstrar que a 

conduta do réu causo-lhe danos de aspecto moral, e não a conduta da 

conduta dos supostos golpistas – que não são demandados nesta ação. 

Intimem as partes para no prazo de 15 (quinze) dias indicar as provas que 

pretendem produzir. Determino, desde já, como prova do juízo, os 

depoimentos das partes. Certifique a Sra. Gestora quanto à 

tempestividade da impugnação. Finalmente, quanto ao pleito do réu para 

revogação da liminar, rejeito-o de plano por não ter sido aviado recurso 

próprio, tão pouco, foram trazidos aos autos elementos verossímeis a 

justificar a reanálise de tal matéria. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito [1] § 3o Vencido o 

beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas 

se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão 

que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003610-72.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CIRO FERREIRA VIANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA OAB - MT11655-O (ADVOGADO(A))

DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT OAB - MT14246-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALERIA PELLISARI VIANA GHISI (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003610-72.2020.8.11.0002. 

AUTOR: CIRO FERREIRA VIANA REU: VALERIA PELLISARI VIANA GHISI 

Vistos... Trata-se de Ação de Usucapião em que, após pesquisa no 

sistema PJe, observei tramitar na 2ª Vara Cível desta Comarca a Ação de 

Imissão de Posse n.° 10017375-47/2019 que tem por objeto o mesmo 

imóvel. Ao que verifico no sistema a ação petitória foi distribuída em 

12.11.2019, portanto, data bastante anterior a esta ação, distribuída em 

04.02.2020. Além disso, observo que o despacho inicial também foi 

proferido previamente naqueles autos, o que importa em dizer que esta 

ação deveria ter sido proposta naquele juízo por dependência aos autos 

da Ação Revisional, tendo em vista a figura contida no art. 219 do CPC, eis 

que prevento aquele juízo. Cediço que o objetivo da conexão é evitar 

decisões conflitantes em situações análogas e/ou prejudiciais uma a outra, 

reunindo-se os processos para julgamento simultâneo. No caso em 

apreço, o trâmite das ações em juízos distintos poderia ocasionar grandes 

incongruências em face da identidade de objeto entre tais ações e 

posicionamentos distintos acerca do mesmo débito, causando, inclusive, 

prejuízo de grande monta às partes. Assim, RECONHEÇO EX OFFICIO A 

CONEXÃO DE AÇÕES, DECLARANDO ESTE JUÍZO COMO INCOMPETENTE 

PARA PROCESSO E JULGAMENTO DA PRESENTE AÇÃO, POR 

PREVENÇÃO DO JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DESTA COMARCA. Por 

consequência, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor daquele juízo, para 

onde estes autos deverão ser encaminhados e redistribuídos em apenso 

ao feito n.º 1017375-47.2019.811.0002, após as baixas de estilo. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005800-08.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CÁCERES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AQUILES ALMEIDA DE AMORIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005800-08.2020.8.11.0002. 

REQUERENTE: MUNICIPIO DE CÁCERES REQUERIDO: AQUILES ALMEIDA 

DE AMORIM Vistos... Em se tratando de Carta Precatória, cujo polo ativo é 

o Município de Cáceres, necessário se faz o encaminhamento dos autos 

ao juízo competente. Dessa forma, DECLINO EX OFFICIO DA 

COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas de Fazenda dessa Comarca, 

para onde o processo deverá ser novamente distribuído. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008418-23.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COSME EVANGELISTA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIMAR GONCALVES DA COSTA OAB - MT24417/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETE CUNHA DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008418-23.2020.8.11.0002. 

AUTOR: COSME EVANGELISTA DA SILVA REU: DONIZETE CUNHA DA 

SILVA 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 ANULAÇÃO DE 

NEGÓCIO JURÍDICO E RESCISÃO CONTRATUAL c/c REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE para determinar em sede de tutela antecipada a reintegração de 

posse do imóvel aqui discutido. São requisitos para a concessão das 

tutelas de urgência: a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo. 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. Nota-se que tais documentos devem estar 

atrelados em prova preexistente, que seja clara, evidente e portadora de 

um grau de convencimento tal que não possa ser levantado dúvida 

razoável. É provável o direito, em outros termos, como sendo a prova 

capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito 

favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a 

causa julgada desde logo. Nesse aspecto, analisando os documentos 

juntados pelo autor, entendo que em se tratando de ação de rescisão de 

contrato de promessa de compra e venda de imóvel, o pedido de 

reintegração de posse formulado em sede de tutela antecipada não pode 

ser deferido, enquanto não declarada a resolução contratual, sendo 

prudente o estabelecimento do contraditório. Logo, pela falta de indícios, 

mesmo em caráter superficial, tenho por inexistente, ao menos por ora, a 

probabilidade do direito, elemento principal para concessão de liminar. 

Sobre o tema entende a jurisprudência; AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - PROMESSA DE COMPRA E VENDA 

DE IMÓVEL - PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE - INDEFERIMENTO - MANUTENÇÃO. - Em se tratando de ação de 

rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, o pedido 

de reintegração de posse formulado em sede de tutela antecipada não 

pode ser deferido, enquanto não declarada a resolução contratual, sendo 

prudente o estabelecimento do contraditório. - Recurso não provido. 

(TJ-MG - AI: 10024132843921001 MG, Relator: Alvimar de Ávila, Data de 

Julgamento: 04/12/2013, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 13/12/2013). Assim, REJEITO A TUTELA PRETENDIDA. Diante 

do interesse da parte autora na autocomposição §5º, art. 334, CPC), com 

fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 18/05/2020, às 08:00 horas a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As 

partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008612-23.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ALVES DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PINHEDO HERNANDES OAB - MT19124-O (ADVOGADO(A))

WILSON ALVES DE LIMA FILHO OAB - MT25519/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WARLEY DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008612-23.2020.8.11.0002. 

AUTOR(A): WILSON ALVES DE LIMA REU: WARLEY DE OLIVEIRA 

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. Por trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAL E DANO MATERIAL para determinar que os réus providenciem o 

conserto do motosserra, recebo-o na forma do art. 300, do CPC. 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. 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 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; Da análise dos autos, verifico que o requerente vendeu o veículo 

GM ASTRA GLS, PLACA DAQ-3781, RENAVAM 730760200, ANO 

2000/2000, COR VERDE, até o dia 25/09/2009, para a Requerida em 

28/0/2009. Restou comprovado nos autos que o autor vendeu o veículo 

em questão, não tendo o comprador promovido a transferência da 

propriedade junto ao DETRAN/DF, mesmo após a anotação de novo 

registro de alienação fiduciária em nome do requerido WARLEY DE 

OLIVEIRA em 25/09/2009, conforme documento de Id. nº 30334157. 

Informa ainda, que em virtude da não transferência da titularidade do 

veículo para seu nome, o autor está sendo executado pela dívida ativa, 

referente as taxas do veículo, conforme comprovante de Id. nº 30334158 - 

Pág. 1-2. Nesse sentido, a partir da tradição, opera-se a transferência de 

propriedade do veículo automotor (art. 1.226, do Código Civil), que, com 

isso, deixa de integrar o patrimônio do vendedor, fazendo recair sobre o 

comprador a obrigação de transferir o registro do bem para o seu nome, 

no prazo de 30 dias, responsabilizando-se, a partir de então, pelas multas 

decorrentes de infrações cometidas com o veículo e pelas obrigações 

tributárias incidentes sobre o mesmo, nos termos do que estatui o artigo 

123, § 1º, do CTB. Tais elementos evidenciam a probabilidade do direito, 

ressalvando que a matéria será pormenorizadamente analisada a 

posteriori. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso 

tenha que aguardar o trâmite processual esta na possibilidade de ficar 

com restrições em seu nome, vem gerando prejuízos ao autor, 

configurando o segundo requisito autorizador da medida. DIANTE DISSO, 

nos termos do art. 300 do CPC, CONCEDO PARCIALMENTE A TUTELA 

PLEITEADA para DETERMINAR a intimação da parte requerida, para que 

providenciem no prazo de trinta dias, a transferência do veículo GM 

ASTRA GLS, PLACA DAQ-3781, RENAVAM 00730760200, ANO 

2000/2000, COR VERDE, para seu nome, arcando com as despesas 

necessárias, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 300,00 (trezentos 

reais), para cada dia de atraso, válidos por 30 dias. Designo audiência de 

conciliação para o dia 18/05/2020, às 08:30 horas, a ser realizada por 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça desde Estado, nos 

temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por meio da 

presente para comparecimento à respectiva solenidade, à luz do disposto 

no §3º do art. 334 do CPC. Cite-se o réu, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 
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houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito

Sentença

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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009894-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

T. D. O. S. (AUTOR(A))

POLIANA OLIVEIRA BENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1009894-67.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): T. D. O. S., POLIANA OLIVEIRA BENTO REU: SEGURADORA 

LÍDER Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT proposta por POLIANA OLIVEIRA BENTO 

MORAES, T.O.S e T.O.S - menores – representados por sua genitora, em 

desfavor da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO 

DPVAT S/A, argumentando que em seu esposo faleceu em virtude de 

acidente automobilístico, ocasionando seu óbito em virtude das lesões. 

Aponta ainda, que em virtude da união, tiveram 02 filhos, ambos menores, 

pelo que, na condição de herdeira, requer a condenação da ré ao 

pagamento do valor total do prêmio, no montante de R$ 13.500,00, 

juntando procuração à Id. nº 16300766- Pág. 1 e documentos. Designada 

audiência de conciliação, esta se deu infrutífera, conforme termo de Id. nº 

20204240. Citada, a ré apresentou contestação à Id. nº 19646593, 

alegando em preliminar, alteração do polo passivo para Seguradora Líder. 

Quanto ao mérito, argumenta não haver comprovação de qualidade de 

única herdeira ante a falta de esclarecimentos sobre possível 

companheira, e outros filhos, e o pagamento no montante indicado pela Lei 

11.482/07, qual seja, R$ 13.500,00. Requer o acolhimento das preliminares 

ou a improcedência do pedido, juntando procuração, substabelecimento e 

documento. Da contestação manifestou-se a autora à Id. nº 11689365. 

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este juntou aparecer à Id. nº 

23909859, vindo-me os autos conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO: Versa o feito quanto à cobrança de seguro 

DPVAT no valor de R$ 13.500,00, em virtude da morte do cônjuge da 

autora em virtude de acidente automobilístico. DO DIREITO AO 

RECEBIMENTO DO DPVAT A Lei nº 6.194/74, que regula o Seguro 

Obrigatório DPVAT, dispõe em seu artigo 4º acerca dos beneficiários da 

indenização: “Art. 4º. A indenização no caso de morte será paga, na 

constância do casamento, ao cônjuge sobrevivente; na sua falta, aos 

herdeiros legais. Nos demais casos, o pagamento será feito diretamente à 

vítima na forma que dispuser o Conselho Nacional de Seguros Privados.” 

A certidão de óbito de Id. nº 16300764 é clara e contundente ao cravar 

que o falecido, vivia em União estável com a autora, e deixou 02 filhos 

menores. Somados a este fato, consta também dos autos a certidão de 

nascimento de THALISOM DE OLIVEIRA SANTOS, e THAYS OLIVEIRA 

SANTOS, onde em ambas as certidões de nascimento constam como 

genitores POLIANA OLIVEIRA BENTO MORAES e o falecido VALDECIR 

RODRIGUES DOS SANTOS. Em que pese a ausência de certidão de 

casamento, posto que a vítima vivia em união estável com a Sra. Poliana O. 

Bento Moraes, resta claro que se trata dos únicos herdeiros do de cujos. 

Como a presente demanda trata de um acidente que teve como resultado a 

morte do Sr. Valdecir Rodrigues dos Santos, fazem jus ao recebimento da 

indenização pecuniária o convivente sobrevivente e o filho menor. Sobre o 

tema entende a jurisprudência; RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 

EVENTO MORTE – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS – ÔNUS DA PARTE 

INTERESSADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - PROVA 

DA EXISTÊNCIA DE DEMAIS HERDEIROS – INEXIGIBILIDADE – 

PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.1 - Inexiste cerceamento de 

defesa quando a prova que se quer produzir pode ser obtida pelo 

requerente.2 - A possibilidade da existência de demais HERDEIROS não 

tira a legitimidade de parte e nem o dever de indenizar da seguradora. (N.U 

0000977-12.2013.8.11.0080, APELAÇÃO CÍVEL, SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, 

Publicado no DJE 22/01/2019). Logo, não restam dúvidas acerca da 

legitimidade dos autores quanto ao recebimento do seguro. Uma vez 

configurado o acidente automobilístico que lhe ceifou a vida, bem como 

sua legitimidade para pleitear o seguro DPVAT, resta estabelecer o 

quantum a ser percebido pela parte, pleiteando o autor o pagamento da 

importância de R$ 13.500,00. De acordo com o art. 5º, da Lei 6.194/74, 

alterada pela Lei n.º 11.482/07, para que haja o pagamento do seguro, 

basta a prova do acidente e do dano advindo do sinistro, 

independentemente da existência de culpa, limitando-se, ao caso de morte, 

à importância de R$ 13.500,00, conforme redação do art. 3º, I, da citada 

lei. Desta feita, por tratar-se de acidente ocorrido em data posterior à data 

de vigência da Lei n.º 11.482/07, equivalem o quantum indenizatório pedido 

pelos autores. Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO – DPVAT – 

ILEGITIMIDADE ATIVA – AFASTADA – RECONHECIMENTO DE UNIÃO 

ESTÁVEL POR SENTENÇA – LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO 

– FALECIDO COM ASCENDENTES VIVOS – APLICAÇÃO DO ART. 4º DA 

LEI 6.194 /74 C/C ART. 792 C/C ART. 1.829 C/C ART. 1.836, TODOS DO CC 

– NEXO CAUSAL – COMPROVAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.1- 

Reconhecida por sentença a união estável da parte autora com o falecido, 

é legítima a companheira para integrar o polo passivo e requerer 

indenização do seguro DPVAT.2- “O sinistro em questão ocorreu na 

vigência da Lei nº 11.945 /2009, na qual foi convertida a Medida Provisória 

nº 451 /08, o pagamento da indenização para o caso de MORTE deve ser 

de R$ 13.500,00, tocando metade ao cônjuge da vítima e o restante 

dividido entre os HERDEIROS/ascendentes do falecido, nos termos da 

nova redação do art. 4º , da Lei nº 6.194 /74, e art. 792 , do Código Civil .” 

(Apelação Cível Nº 70064859549, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/08/2015).2- 

“Cumpridos os requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, que 
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rege o seguro obrigatório DPVAT, com a demonstração do noticiado 

acidente e do dano decorrente, não há falar que falta à espécie o nexo 

causal, de modo que o autor faz jus à indenização securitária proporcional 

ao grau de invalidez permanente, na linha da orientação lançada nos 

enunciados das Súmulas 474 e 544, do STJ.” (RAC 

0024339-92.2015.8.11.0041. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/08/2018, Publicado no DJE 

03/08/2018). (N.U 1002507-66.2016.8.11.0003, APELAÇÃO CÍVEL, NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 03/12/2018). 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 DO EXPOSTO, JULGO 

PROCEDENTE o pedido feito nesta Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório para CONDENAR a ré -Seguradora Líder dos Consórcios de 

Seguro DPVAT S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor dos 

autores o montante de R$ 13.500,00, divididos da seguinte forma; I) A 

importância de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais) 

equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor previsto no art. 3º, I, da 

Lei n.° 6.194/74, em favor da viúva – POLIANA OLIVEIRA BENTO 

MORAES. Os outros 50% serão distribuídos na seguinte proporção; II) A 

importância de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

equivalente aos outros 25% da cota do filho THALISOM DE OLIVEIRA 

SANTOS. III) A importância de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), equivalente aos outros 25% da cota da filha (menor) THAYS 

OLIVEIRA SANTOS. 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 a partir 

do evento danoso, com amparo na Súmula 43-STJ. Pelo princípio da 

sucumbência, condeno a seguradora demandada ao pagamento das 

custas processuais, devendo emitir guia a tanto no sítio do TJMT, bem 

como, honorários advocatícios em favor da parte autora, estes arbitrados 

em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos 

termos do art. 85 do CPC. Dê-se vistas ao Ministério Público. 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005212-40.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELISA AUGUSTA MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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: 1005212-40.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): ELISA AUGUSTA MARQUES REU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos... Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT proposta 

por ELISA AUGUSTA MARQUES em desfavor da SEGURADORA LÍDER DE 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, alegando que foi vítima de acidente 

de trânsito ocasionando invalidez permanente. Por entender ser devido o 

recebimento do seguro, requer a condenação da ré ao pagamento do 

seguro DPVAT, no montante de R$ 13.500,00, juntando procuração à Id. 

nº 4272475 e documentos. Realizada audiência de conciliação, esta 

restou infrutífera, conforme termo de audiência juntado à Id. nº 4608522. 

Citada, a requerida apresentou contestação à Id. nº 4599984, alegando, 

em preliminar, ausência do autor no mutirão, ausência de laudo do IML, 

alteração do polo passivo para Seguradora Líder. No mérito, aduz que 

inexiste prova da invalidez e seu grau e que, acaso constatada, deve ser 

atendida a tabela de quantificação até o limite de R$ 13.500,00, com 

correção a partir da propositura da ação e juros da citação, vez que 

constitucional a Medida Provisória n. 451/2008 e a decorrente Lei n.° 

11.945/09, bem como ausência de boletim de ocorrência. Requer o 

acolhimento da preliminar ou a improcedência do pedido. Junta 

procuração, substabelecimento e documentos. Ao final, ressalta que a 

aplicação de juros de mora deverá incidir a partir da citação válida, 

correção monetária a partir do ajuizamento da ação e honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. Saneado o feito e 

designada data para a realização da perícia médica, a parte autora não 

compareceu, e mesmo depois de intimada para manifestar-se, quedou-se 

inerte, conforme certificado à Id. nº 24668326. Após, os autos vieram 

conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Conforme relatado alhures, cuida-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta contra 

Seguradora Líder. É cediço que o seguro DPVAT foi criado por meio da Lei 

n. 6.194/74, e é obrigatório para todos os veículos automotores, pois visa 

garantir que as vítimas de acidente de trânsito sejam indenizadas no caso 

de eventual sinistro. A lei traz ainda as situações em que é cabível a 

indenização: a morte e a invalidez permanente, sob forma de reembolso, e 

despesas comprovadas com atendimento médico-hospitalar. A invalidez 

deve ser atestada com laudo do Instituto Médico Legal (§5º, artigo 5º da 

Lei 6.194/74) e em ação judicial também por perícia técnica, a fim de 

apurar a extensão da incapacidade e, consequentemente, o valor do 

capital segurado. Pois bem, observo que a parte autora afirma na exordial 

que o acidente de trânsito lhe causou invalidez permanente, razão pela 

qual faz jus à indenização no valor de R$ 13.500,00. Na hipótese versada 

verifico que a parte autora não comprovou nos autos fazer jus ao valor da 

indenização securitária referente ao Seguro Obrigatório – DPVAT, tendo 

em vista que ela sequer aportou aos autos qualquer laudo demonstrando o 

grau de sua debilidade, bem como deixou de comparecer à perícia 

designada nos autos, mesmo sendo devidamente intimada. Ora, é sabido 

que para os casos de cobertura do Seguro DPVAT, quando a invalidez do 

beneficiário for parcial, a mesma deverá ser quantificada de acordo com o 

grau da lesão (percentual da invalidez), a teor da a Súmula nº. 474, do 

colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA in verbis: “A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez.” A corroborar, colaciono o 

seguinte aresto: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL 

INCOMPLETA CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO DEVE CONDIZER AO GRAU 

DE INVALIDEZ APRESENTADO. SENTENÇA REFORMADA. Trata-se de 

ação de cobrança em que a parte autora objetiva receber indenização 

securitária decorrente de acidente de trânsito a título de seguro obrigatório 

DPVAT por invalidez, julgada procedente na origem. A partir da edição da 

Súmula nº 474 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, descabe qualquer 

discussão a respeito da imprescindibilidade da quantificação das lesões 

de caráter permanente para a apuração do valor devido a título de DPVAT 

nos casos de invalidez permanente, assim como da utilização da tabela 

constituída pela Lei nº 11.945/2009, a qual é aplicável inclusive aos 

acidentes ocorridos antes de sua vigência. De acordo com a redação do 

artigo 3º da Lei nº 6.194/1974, a indenização securitária é devida quando 

da existência de invalidez permanente, com observância das alterações 

trazidas pela Lei nº 11.482/2007. Assim, o valor das indenizações em 

caso de invalidez permanente varia conforme o caso, utilizando-se a 

tabela modificada pela Lei nº 11.945/2009. "In casu", considerando a 

tabela SUSEP/DPAVT prevista na Lei nº 11.945/2009, bem como a perícia 

médica realizada e o grau de invalidez apresentado, a indenização devida 

à autora deve ser calculada no percentual de 38% de 70%, de modo que, 

o valor devido é de R$ 3.591,00 (...), devendo ser corrigido com base na 

variação do IGP-M, a partir da data do sinistro (17/07/2007) e juros legais a 

contar da citação. Sentença reformada. APELAÇÃO PROVIDA.” (TJRS, 

Apelação Cível Nº 70051079499, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 24/10/2013). 
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“APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PARCIAL 

PERMAMENTE - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - 

COMPLEMENTAÇÃO.PRETENSÃO EM RECEBER R$ 13.500,00, 

INDEPENDENTE DO GRAU DE INVALIDEZ - IMPOSSIBILIDADE - 

PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER FEITO DE ACORDO COM 

O GRAU DE INVALIDEZ AFERIDO - APLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 

Nº 340 DE 29/12/2006, CONVERTIDA, NA LEI 11.482 QUE ENTROU EM 

VIGOR EM 31/05/2007- AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL QUE COMPROVE 

O GRAU DE INVALIDEZ - SUM/STJ 474. A Medida Provisória nº 340/2006, 

convertida na Lei 11.482/2007, indica que a indenização do seguro 

obrigatório por invalidez permanente, varia pelo grau de invalidez, 

observado constar da letra 2 da lei - em "até" 13.500,00. Permitindo-se 

concluir desta forma, que o valor da cobertura, nos casos de invalidez 

permanente, varia conforme o grau de incapacidade da vítima. Cite-se 

Súmula do Superior Tribunal de Justiça, neste sentido: "A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez". (Súmula 474).APELAÇÃO 

DESPROVIDA” (TJ-PR 8488860 PR 848886-0 (Acórdão), Relator: Arquelau 

Araujo Ribas, Data de Julgamento: 13/09/2012, 10ª Câmara Cível). 

Portanto, denota-se que a autora desatendeu o que dispõe a regra do art. 

373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que manteve a sistemática 

do CPC/1973, acerca da necessidade de a parte autora provar os fatos 

constitutivos do seu direito. Isso porque, no Direito Processual Civil 

Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, significando que ao afirmar os 

fatos o autor e o réu têm o ônus de provar as suas alegações, sob pena 

de não serem consideradas verdadeiras. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitiero, in Novo Código de Processo Civil 

Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395, 

prescrevem que “o art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de 

acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre 

provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele 

afirmado; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de 

provar conforme nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no direito 

brasileiro é realizada de maneira fixa pela nossa legislação”. Assim, 

apesar de haver presunção relativa de veracidade dos fatos alegados 

pela requerente, esta não os comprovou, tendo em vista que de tudo que 

se extrai dos autos observa-se que as alegações narradas na inicial 

apenas ficaram relegado ao campo hipotético, sem qualquer prova robusta 

de que o autor tenha sofrido lesão do permanente em virtude do acidente 

de trânsito descrito na inicial. Ressalto, ainda, que oportunizada a 

produção de prova pericial a parte autora não compareceu à perícia 

designada, tornando impossível o reconhecimento do pedido formulado na 

inicial. Nesse sentido, colaciono os seguintes arestos: “Seguro obrigatório 

de veículo (DPVAT). Cobrança. Alegação de invalidez permanente. 

Documentos apresentados pelo autor que não demonstram tal condição. 

Autor que não comparece à perícia agendada, sem apresentar um motivo 

plausível. Preclusão da prova. Invalidez não demonstrada. Necessidade, 

nos termos da legislação vigente por ocasião do ajuizamento da demanda. 

Ação improcedente. Sentença mantida. Recurso improvido”. (TJ-SP - APL: 

00109674720138260100 SP 0010967-47.2013.8.26.0100, Relator: Ruy 

Coppola, Data de Julgamento: 22/01/2015, 32ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 22/01/2015). “SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Lesão 

incapacitante Necessária perícia para quantificar o grau da invalidez Autor 

que não comparece à perícia designada Ausência não justificada Ônus da 

prova Artigo 333, I, do Código de Processo Civil Improcedência da ação 

mantida. Recurso não provido”. (TJ-SP - APL: 10151276420148260100 SP 

1015127-64.2014.8.26.0100, Relator: Sá Moreira de Oliveira, Data de 

Julgamento: 11/12/2014, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 11/12/2014). “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO DPVAT - PROVA PERICIAL - PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA - 

NÃO COMPARECIMENTO - PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO LOCAL DA 

PERICIA INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE RECURSO - PRECLUSÃO - 

CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRENCIA. Inexistindo recurso contra 

a decisão que indeferiu o pedido de realização de prova pericial em 

comarca diversa, opera-se a preclusão quanto ao direito de produzir a 

prova. Ademais, se a parte, intimada pessoalmente, não comparece à 

perícia designada e não justifica sua ausência, não há se falar em 

cerceamento  de  de fesa . ”  (TJMG -  Ape lação  C íve l 

1.0024.14.225822-7/002, Relator(a): Des.(a) Leite Praça , 17ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 04/02/2016, publicação da súmula em 23/02/2016). 

Dessa forma, preclusa a produção de prova pericial para aferir o grau de 

lesão decorrente da suposta invalidez permanente, ante o não 

comparecimento e consequente desinteresse da parte autora na 

realização da perícia, entendo que não restou comprovado no presente 

caso que a autora fazia jus ao recebimento do Seguro Obrigatório. Isto 

posto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, 

extinguindo-se o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como, aos 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da causa, nos termos do art. 85 § 2º CPC. Todavia, sendo a requerente 

beneficiária da assistência judiciária gratuita, ficará suspensa a sua 

condenação nos ônus da sucumbência, até que possam satisfazê-los 

sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo nº 1000424-12.2018.8.11.0002 AÇÃO 

DECLARATÓRIA S E N T E N Ç A Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL proposta por ORDILEY NOBRE DE ALMEIDA, devidamente 

qualificada nos autos, em desfavor de OI S.A, também qualificado, que, em 

síntese, informa e pleiteia o seguinte: Afirma a autora que: foi impedida de 

contratar com a parte requerida por conta de uma restrição interna, no 

valor de R$321,35(trezentos e vinte e um reais e trinta e cinco centavos). 

Alega que, tem contrato com a reclamada e que o contrato de prestação 

de serviços telefônicos esta tombado sob o número 508751335001, alega 

ainda que sempre honrou com seus compromissos e que teve seu crédito 

negado pela requerida por uma suposta dívida oriunda de um suposto 

contrato alheio a relação que tem com a requerida. Afirma que 

desconhece a obrigação ventilada pela requerida, e, no tocante a isto ao 

questionar a requerida teve a indigna surpresa de descobrir que existem 

mais 5 contratos elaborados em seu nome todos com linhas diferentes. 

Salienta que ao questionar a requerida a ré informou que fora realizado 

outras contratações em nome do autor por uma pessoa que apresentou 

seus documentos pessoais. Ao final requer: seja deferida a liminar, requer 

as benesses da gratuidade da justiça, seja declarado a hipossuficiência 

da parte autora, seja a requerida intimada a exibir os comprovantes do 

contrato firmado de nº 5092543772458, seja declarado a inexistência do 

débito, seja reconhecido o dano moral. Com a peça inicial o autor fez 

juntada de procuração e documentos pessoais, declaração de renda, 

fatura da conta, e extrato do SPC/SERASA. Recebi a peça inicial e deferi a 

tutela conforme requereu o autor, determinei ainda a citação da parte 

requerida. Devidamente citada a requerida apresentou sua peça de 

defesa arguiu em sede de preliminar que o autor não fez qualquer juntada 

de documento hábil capaz de provar sua falta de condições financeira que 

pudesse a justificar a ser beneficiado com a gratuidade da justiça. Alegou 

ainda a ocorrência da litispendência uma vez que o autor entrou com a 

mesma causa de pedir e contra a mesma parte. Alega ter agido no 

exercício regular do direito, uma vez que o valor é devido, outrossim alega 

que do terminal telefônico o autor utilizou para fazer ligações e tendo 

inclusive ligado por várias vezes para o terminal telefônico de sua irmã e 

também utilizou para fazer ligações telefônicas para seu sobrinho, Andrey 

Nobre de Morais. Afirma que não houve, inserção do nome do autor no 

cadastro dos inadimplentes, assim o sendo afirma não ter ocorrido o dano 

moral. Ao final requer seja a autora intimada para comprovar a condição 

econômica, requer seja acolhida a preliminar arguida por ocasião da peça 

de defesa, arremata requerendo a total improcedência dos pedidos. Com a 
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peça de defesa a requerida fez juntada de telas sistêmicas do histórico da 

conta do autor, juntou gravações audiofônicas bem como o contrato 

assinado. O autor apresentou a impugnação e surgiu dizendo que o 

requerido não apresentou o contrato questionado, afirma ter agido de má 

fé ao apresentar contrato diverso ao questionado. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Julgo esta ação antecipadamente por terem as 

partes assim manifestado. Cumpre ressaltar que o magistrado tem o 

dever-poder de julgar antecipadamente a lide, desprezando a produção de 

provas ao constatar que as provas documentais acostadas aos autos 

possui suficiente força probante para nortear e instruir seu entendimento. 

Assim, nada impede que o juiz julgue desde logo a causa. Assim, em 

regra, quando a matéria controvertida nos autos é exclusivamente de 

direito ou, sendo de direito e de fato, a causa estiver madura para 

julgamento de mérito pode o juiz, mediante criteriosa avaliação dos 

elementos probatórios carreados, julgar antecipadamente a lide. Com 

efeito, a finalidade das provas é a formação da convicção do julgador em 

torno dos fatos, razão pela qual o juiz é o destinatário das provas, visto 

que é ele que deverá se convencer das verdades dos fatos para dar a 

solução jurídica à demanda. A proposito colaciono o entendimento 

alicerçado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Para dar correta solução jurídica ao litígio. O juiz pode dispensar a 

produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, 

conforme lhe é facultado pela lei processual, sem que isso configure 

supressão do direito de defesa das partes. Estando os fatos 

demonstrados por documentos, desnecessário a dilação probatória" 

(TJMT - Ap 58294/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/07/2016, Publicado no DJE 

01/08/2016) DOS FATOS Trata-se de Ação Declaratória c/c Danos Morais, 

alegando o autor que não possui débitos com o réu por não possuir 

relação comercial. Após análise dos fatos e provas, entendo que a 

pretensão inaugural não deve prosperar. A autora irresigna-se contra 

restrição lançada em seu nome por um suposto débito registrado no 

contrato n°.5092543772458, que gerou o valor de R$ 321,35(trezentos e 

vinte e um reais e trinta e cinco centavos), com vencimento entre 

15/10/2013 à 27/01/2015. E diz não reconhecer, pela ausência de 

contratação. REFERÊNCIA: VENCIMENTO: VALOR (R$): 715284006-000 

05/08/2017 R$ 99,90 778964742-000 05/08/2017 R$ 12,62 802737614-000 

21/08/2017 R$208,83 TOTAL R$321,35 Ao ofertar sua contestação o réu 

trouxe aos autos alegação de agiu no exercício regular do direito, em sua 

preliminar alegou litispendência arguiu ainda a tese de que o autor não 

merece as benesses da gratuidade da justiça. Afirmou na sua peça de 

defesa de que agiu no exercico regular do direito e que por tais elementos 

constantes na relação consumerista o autor não pode ser indenizado pois, 

agiu assim no exercício regular do direito. DO CONTRATO As 

argumentações do autor, de que não possui dívidas com o requerido, não 

merecem ser acolhidas. Com efeito, observo que o réu juntou informações 

acerca da dívida, inclusive faz juntada do contrato, provando assim que a 

inscrição do nome do autor fora devida. Outrossim, juntou ainda 

gravações telefônicas do autor provando o uso do terminal telefônico 

questionado, a empresa requerida também fez juntada de outros 

documentos e restou demonstrado inclusive que o autor utilizava do 

famigerado terminal telefônico para realizar ligações para sua família, irmã 

e sobrinho. DA ALEGADA INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA O ponto de prova 

nesta demanda reside na existência ou não de dívida (“AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA INAUDITA ALTERA PARTE”) que pudesse dar guarida à anotação 

de restrição no nome do autor no Serasa e SPC e, consequentemente, 

eventual condenação por perdas e danos por anotação indevida. Para 

provar o alegado, o autor faz juntada do extrato da empresa mantenedora 

e a requerida faz juntada de tela sistêmica bem como do contrato 

provando se assim a reação jurídica que tem com o autor. Desta maneira a 

requerida agiu dentro do exercício regular do direito. Neste diapasão, 

afasto a pretensão do requerente em ser indenizado pelos danos 

causados pela inscrição, ainda que não houve a inscrição, ou, se 

houvesse o registro e a requerida ter agido dentro do exercício legal do 

direito, pois certamente conforme tal documento houve mesmo a 

contratação e o autor não honrou com seu compromisso. DA RELAÇÃO 

JURÍDICA. Logo, ainda que utilizado por certo lapso temporal, inclusive, 

com alguns pagamentos, o que de fato não é corriqueiro nas situações de 

fraude/estelionato, tenho por possível afastar alegação da parte autora de 

que não contratou os serviços. ISTO POR QUE: Os fornecedores 

respondem pelos danos causados pela prestação dos seus serviços ou 

produtos defeituosos, ainda quando decorrentes de fraude praticada por 

terceiros, já que assumem em sua atividade empresarial o risco do 

negócio. A negativação do nome do consumidor em cadastro de proteção 

ao crédito, por débito de serviço não contratado e objeto de fraude, 

caracteriza falha do serviço, passível de reparação. Encerrado esse 

deslinde, cabe-me aquilatar se realmente houve dano moral perpetrado 

contra o autor Certo é que não, pois o fato da empresa demandada 

autorizar contratação, fora por que naquele momento a autora estava com 

todos os requisitos exigidos pela demandada para tal contratação. DO 

NEXO CAUSAL O nexo causal é o vínculo existente entre a conduta do 

agente e o resultado por ela produzido; examinar o nexo de causalidade é 

descobrir quais condutas, positivas ou negativas, deram causa ao 

resultado previsto em lei. Assim, para se dizer que alguém causou um 

determinado fato, faz-se necessário estabelecer a ligação entre a sua 

conduta e o resultado gerado, isto é, verificar se de sua ação ou omissão 

adveio o resultado. Trata-se de pressuposto inafastável na seara cível 

apresenta dois aspectos: físico (material) e psíquico (moral). Provado o 

dano sofrido pela autora e culpa da ré, possuem o dever de indenizar, não 

se cogitando em eximir da responsabilidade, o que foi defendido pela 

reclamada em sua contestação, alegando lisura no procedimento que 

levou à restrição interna dos dados do autor. Repise-se, a requerida não 

agiu de má fé, tampouco lançou o nome da autora ao léu naquele 

cadastro, porem a autora contratou e não honrou com as parcelas do 

contrato ou a mensalidade conforme tal modalidade de contratação. O que 

fez a direção de seu nome e CPF no temido assento. Com relação ao nexo 

de causal este está tão assentado no caso em tela que a própria 

requerida em sua contestação afirma a famigerada existência do vínculo 

jurídico entre as partes. E faz prova com a juntada do contrato! E, por falar 

em contrato o requerente diz não conhecer do contrato. O autor alega ter 

somente um contrato com a empresa ré, o que não é verdade. O autor 

insere os códigos abaixo na petição inicial como se fossem faturas, e não 

indica os seus vencimentos. Com base nessa informação, foi concluído 

que na verdade, ele tenta conduzir o raciocínio deste juízo para fazê-lo 

associar os códigos apresentado junto ao estrato do SERASA aos 

códigos de contratos. Com efeito, não houve qualquer ilícito. A requerida 

cumpriu o ônus que lhe incumbia, apresentando provas que justifica a 

inscrição do nome da apelante nos órgãos de proteção ao crédito, ou 

como neste caso apenas manteve o nome do autor tombado nos registros 

internos da empresa ré, que se deu no exercício regular do direito de 

cobrança por inadimplência, o que afasta o pedido em condenação por 

dano moral. Aliás, o art. 188 do Código Civil dispõe: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I - os praticados em legítima defesa ou no exercício 

regular de um direito reconhecido; (...)” Sobre este dispositivo leciona 

Maria Helena Diniz: “Atos lesivos que não são ilícitos: Há hipóteses 

excepcionais que não constituem atos ilícitos apesar de causarem danos 

aos direitos de outrem, isto porque o procedimento lesivo do agente, por 

motivo legítimo estabelecido em lei, não acarreta dever de indenizar, 

porque a própria norma jurídica lhe retira a qualificação de ilícito. Assim, 

ante o artigo sub examine não são ilícitos: a legítima defesa, o exercício 

regular de um direito e o estado de necessidade. (...) Exercício regular de 

um direito reconhecido: Se alguém no uso normal de um direito lesar 

outrem não terá qualquer responsabilidade pelo dano, por não ser um 

procedimento ilícito.” (Novo Código Civil Comentado, Coord. Ricardo Fiúza, 

Saraiva, São Paulo - SP, 2003, p. 186). Nesse contexto, à vista da 

inequívoca contratualidade e da inadimplência da apelante, hialino está que 

a empresa recorrida não praticou qualquer ilicitude, ao revés, agiu no 

exercício regular de direito quando promoveu a questionada negativação. 

DOS PEDIDOS PRELIMINARES Alega a requerida que o autor não 

demonostrou nos autos ser hipossuficiente economicamente se falando, o 

que neste ponto tenho que reconhecer que razão esta com a requerida. 

Ao realizar outras consultas no sistema PJE percebo que o autor é 

detentor de outras contas telefônicas, de empresas como VIVO, OI, TIM, 

etc. O que me convence de que o autor tem condições mínimas de arcar 

com as despesas processuais e demais despesas sem comprometer seu 

sustento e o sustento de sua família. Não obstante a isso, a 

documentação juntada aos autos pelo autor são insuficientes para me 

convencer de que este deve ser contemplado com as benesses da 

gratuidade da justiça. No entanto acolho a tese preliminar conforme 

pleiteada para revogar a decisão que concedeu ao autor as benesses da 

gratuidade da Justiça. Devendo este ao final arcar com as despesas 

processuais e demais encargos se condenado o for. A proposito vejamos 

abaixo o que não é o caso dos autos tampouco do autor: Art. 98. A 
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pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de 

recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os 

honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 

(…) § 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do 

beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios 

decorrentes de sua sucumbência. § 3º Vencido o beneficiário, as 

obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição 

suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 

(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as 

certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. § 4º 

A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao 

final, as multas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso 

do procedimento. DA IMPUGNAÇÃO Surge o autor com alegando que o 

contrato apresentado não é o mesmo concernente a numeração 

apresentada por ocasião do extrato do SERASA/SPC, neste terreno vejo 

que a requerida apresentou o contrato e trouxe ainda elementos mais do 

que suficientes para convence de que estamos diante de uma tentativa do 

autor de se locupletar ilicitamente ou quer o autor enriquecer de forma fácil 

a fazer com que empresas como a requerida venha ser condenada a 

indenizar o autor por dano moral. Desta forma tenho que a requerida não 

agiu de má fé ao apresentar o contrato a qual o autor tenta impugnar. 

Outrossim, mesmo que na hipótese do contrato não ter sido assinado pelo 

autor este porem não se dignou de requerer ao menos uma perícia 

grafotécnica para apurar possível fraude ou contratação fraudulenta 

contratada com os documentos do autor. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ A 

litigância de má-fé é o exercício de forma abusiva de direitos processuais. 

Ocorre quando uma das partes impõe, voluntariamente, empecilhos para 

atingir a finalidade da demanda (julgamento final do que está sendo 

discutido). Os artigos que regulam a litigância de má-fé estão dispostos 

nos artigos 79 a 81 do Novo CPC O Novo CPC descreve que os sujeitos do 

processo devem agir sempre com base no princípio da boa-fé objetiva. 

Como pode ser visto no artigo 77 do Código de Processo Civil, isso 

significa: I – expor os fatos em juízo conforme a verdade; II – não formular 

pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas 

de fundamento; III – não produzir provas e não praticar atos inúteis ou 

desnecessários à declaração ou à defesa do direito; IV – cumprir com 

exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não 

criar embaraços à sua efetivação; V – declinar, no primeiro momento que 

lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde 

receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer 

qualquer modificação temporária ou definitiva; VI – não praticar inovação 

ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso.” Assim, apresentar 

mentiras em juízo, fazer pedidos sem qualquer fundamentação jurídica, 

atrasar o processo sem motivo através de meios jurídicos (como 

apresentação de recursos, produção de provas desnecessárias etc.) são 

atos considerados como contrários ao direito. Atos ilícitos É muito 

importante lembrar que os atos ilícitos são divididos em: Atos ilícitos 

propriamente ditos (art. 186 do Código Civil) Atos ilícitos por abuso de 

direito (art. 187 do Código Civil) Assim, mesmo existindo possibilidades 

jurídicas de apresentação de recursos, de pedir determinadas provas, 

fazer determinados pedidos nos processo, o que, a princípio poderia ser 

tido como um ato lícito, acaba por se tornar ilícito em razão do abuso em 

sua utilização. Pelo caso, se percebe que o único intuito da propositura da 

ação pelo autor é deixar de pagar o que é devido a requerida, ainda que 

em parte. O direito de ação é garantido constitucionalmente, no entanto, 

propor ação sem fundamento jurídico plausível é considerado abuso de 

direito, e, por consequência um atentado à boa-fé. Histórico da litigância 

de má-fé Logo no Século II, o Direito Romano passou a penalizar o Autor 

de uma demanda quando seu pedido fosse julgado improcedente. O 

objetivo era tentar impedir que alguém desse entrada em ações sem 

fundamentação. Ainda no Direito Romano, na época de Justiniano, surgiu 

uma obrigação das partes em fazer um juramento no sentido de evitar uma 

conduta contrárias à boa-fé ao participar como autor ou réu em um 

processo. Caso à parte optasse por não realizar o juramento lhe era 

aplicada uma penalidade de confissão sobre os fatos alegados pela outra 

parte. Pode-se achar que este tipo de juramento é uma coisa antiga. No 

entanto, até hoje ainda existem resquícios disso. Por exemplo quando o 

Advogado deve afirmar que as cópias das peças da Execução juntadas 

aos Embargos à Execução são idênticas aos originais. É o que consta no 

art. 914, §1º do Código de Processo Civil: § 1º Os embargos à execução 

serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos 

com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser 

declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade 

pessoal.” O Brasil seguia a legislação portuguesa até sua independência, 

sendo certo que a Ordenação Filipinas e Manuelinas dispunham do 

juramento para litigar sob boa-fé e se abster de praticar qualquer ato 

fraudulento. Em 1850, com a entrada em vigor do Código Comercial 

(Regulamento 737/1850) passou-se a ser prevista multa para aqueles que 

agissem com manifesta má-fé em um processo decorrente de causas 

comerciais. Penas para quem pratica litigância de má-fé Por fim, o art. 81 

aponta quais são as penas para quem pratica a litigância de má-fé: Art. 

81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a 

pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por 

cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos 

prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com 

todas as despesas que efetuou. § 1º Quando forem 2 (dois) ou mais os 

litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu 

respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram 

para lesar a parte contrária. § 2º Quando o valor da causa for irrisório ou 

inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do 

salário-mínimo. § 3º O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso 

não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo 

procedimento comum, nos próprios autos.” A multa a ser aplicada deve 

ser revertida para a outra parte, uma vez que esta é quem acaba por 

sofrer os principais efeitos do ato praticado com má-fé. Como, por 

exemplo, uma demora excessiva do processo, maiores gastos com 

produção de contraprovas, dentre outros. No entanto, estas não são as 

únicas punições para o litigante de má-fé. Existe um tipo específico de 

punição para aqueles que ficam apresentando recursos infundados: 

impossibilidade de entrar com outros recursos até que a multa esteja paga. 

Ante o acima exposto aplico ao autor multa de 10%, por litigância de 

má-fé. DA ATUAÇÃO DO PROCURADOR DO AUTOR Reconhecida a 

litigância de má-fé do autor, não me parece crível que seu procurador 

tenha sido ludibriado pela parte constituinte, pois a má-fé da parte consta 

da própria inicial, quando o autor e seu patrono afirma o contrato ser 

inexistente e não saber acerca da dívida ainda que esta não fora lançada 

ao rol dos maus pagadores. Como operador do Direito, função 

constitucionalmente reconhecida e de vital importância para a soberania e 

aplicação da Justiça, vejo que o modus laborandi do causídico é 

questionável e, ao menos, censurável, devendo também ser 

responsabilizado por suas atitudes, ao tentar induzir de forma leviana este 

juízo a erro. Seus atos, além de ferir o disposto nos arts. 2o, parágrafo 

único, VI e VII, ambos do Código de Ética e Disciplina da OAB, são 

passíveis de censura pelo Judiciário, na forma do art. 80, V, do CPC, 

quando proceder de forma temerária em qualquer ato, o que verifico no 

caso em tela. Art. 2º O advogado, indispensável à administração da 

Justiça, é defensor do Estado Democrático de Direito, dos direitos 

humanos e garantias fundamentais, da cidadania, da moralidade, da 

Justiça e da paz social, cumprindo-lhe exercer o seu ministério em 

consonância com a sua elevada função pública e com os valores que lhe 

são inerentes. VI - estimular, a qualquer tempo, a conciliação e a mediação 

entre os litigantes, prevenindo, sempre que possível, a instauração de 

litígios; VII - desaconselhar lides temerárias, a partir de um juízo preliminar 

de viabilidade jurídica; Art. 80.NCPC/2015 Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato 

do processo; Desta forma determino a expedição de oficio a OAB - 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL informando a conduta temerária 

do causídico patrocinador deste feito, solicitando as providencias de 

praxe. Ex positis: JULGO IMPROCEDENTES os pedidos feitos nesta Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. 

Em decorrência, REVOGO a tutela de ID nº 11581304. INDEFIRO o pedido 

de justiça gratuita. Ainda, por entender que a requerida agiu em má-fé ao 

declarar a hipossuficiência e obter o benefício da assistência judiciária, 

nos termos do art. 100, parágrafo único, do NCPC, CONDENO-A ao 

pagamento do décuplo das custas processuais a título de multa, revertida 

em favor da Fazenda Pública Estadual. CONDENO o autor ao pagamento 

de honorários advocatícios em favor da ré, que fixo em 20% sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC, Custas 

processuais pelo autor. CONDENO o autor ao pagamento de multa por 

litigância de má-fé, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido da causa (NCPC, art. 81). Não havendo interposição de 

recursos, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se estes autos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069717/3/2020 Página 201 de 426



com as devidas baixas e anotações. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. Várzea Grande-MT, 13 de março de 2020 Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001065-97.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DHONATAN CARDOSO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALTO SALES DE MATOS JUNIOR OAB - MT0014603A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO CORREA SOBRINHO OAB - MT22029/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1001065-97.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): DHONATAN CARDOSO DA SILVA REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos... Trata-se de AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARTE proposta por DHONATAN 

CARDOSO DA SILVA qualificado nos autos em face de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A também qualificado, que, em 

síntese, informa e pleiteia o seguinte: Extrai se do caderno processual que 

o autor é micro empresário e portador da unidade consumidora nº 

6/2043691-1, por vários anos no local onde reside com seus familiares. 

Afirma que o consumo médio do autor é de 313 KWH, e salienta que no 

mês de outubro recebeu a cobrança equivocada de 552 KWH, afirma que 

os mais de 76% de aumento em sua conta não tem justificativa nenhuma, 

há não ser o flagrante equivoco da requerida. Salienta que não 

concordando com a tal fatura exagerada, procurou a requerida que não 

resolveu a celeuma de forma administrativa, então procurou o PROCON e 

naquele local a requerida propôs reduzir a fatura para 300KWH, contudo 

aduz o autor que mesmo sendo refaturado as faturas reclamadas as 

mesmas ficaram acima dos 300KWH. Reclama que, a requerida não 

reduziu as faturas e tampouco cumpriu com o acordo e ainda efetuou o 

corte de energia, sem qualquer notificação previa. Ressalta que as faturas 

após o famigerado período voltaram ao patamar justo de 316 KWh. Ao final 

requer, a concessão da tutela de urgência, a citação do requerido, a 

inversão do ônus da prova, seja declarada nula a fatura de energia 

elétrica do mês de outubro de 2017 no valor de R$ 453,27 reais, seja 

determinado que a requerida parcele o valor dos débitos em 04 vezes, 

seja condenada ao pagamento de indenização por dano moral no aporte 

de R$ 12.000,00 doze mil reais. Com a petição inicial o autor fez juntada de 

procuração, documentos pessoais, e decisão expedida pelo R. Juízo 

plantonista ao qual denegou a matéria ventilada afirmando não se tratar de 

matéria a ser analisada em plantão. Recebi a petição inicial e deferi a 

liminar conforme requerido pelo autor, na mesma ocasião determinei a 

citação da requerida. Devidamente citada a requerida apresentou sua 

peça de defesa, arguiu preliminarmente acerca da perda do objeto da 

presente ação, uma vez que já promoveu a revisão da fatura bem como a 

religação ou reestabelecimento dos serviços ofertados pela requerida. Ao 

final requer seja acolhida a preliminar arguida, seja extinto o presente 

processo sem julgamento do mérito, seja julgado improcedente o pedido de 

dano moral. Com a peça de bloqueio a requerida juntou telas sistêmicas 

contendo o histórico de consumo do autor. O autor apresentou sua 

impugnação a contestação arguindo que a requerida não cumpriu com o 

acordo realizado no PROCON, ao final requer seja a presente julgada 

procedente com todos os pedidos elencados na exordial. É O RELATÓRIO 

FUNDAMENTO E DECIDO Muito embora as provas se destinem ao 

processo, no que dispõe o artigo 355, I do Código de Processo Civil, é 

faculdade do juiz analisar a sua suficiência. No entanto Julgo esta ação 

antecipadamente por verificar nos autos elementos necessários à 

formação de meu convencimento. Neste sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR - 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - NÃO CONFIGURADO - PROVA 

TESTEMUNHAL - DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO. Não caracteriza cerceamento do direito de defesa da parte o 

julgamento antecipado da lide se existentes nos autos elementos 

probatórios suficientes e hábeis a formar a convicção do 

julgador.especialmente quando a prova testemunhal nada acrescentará ao 

deslinde da controvérsia. APELO DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.” (TJMT - 

Apelação Cível nº 102224/2010 - Relator DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO – J. 23-3-2011) (negritei). A doutrina também soa neste sentido,” in 

verbis”: “Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de 

direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, 

havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a 

respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova 

documental suficiente para formar a convicção do magistrado, 

tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.” (J. 

J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 

4º ed., p.464 – negritei). Com essas considerações, sendo as provas 

anexadas aos autos suficientes para o convencimento deste Juízo, 

conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide nos 

moldes do artigo 355, I do CPC. Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o 

pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I – não 

houver necessidade de produção de outras provas; (negritei) DOS FATOS 

Trata-se de ação indenizatória c/c pedido expresso de tutela antecipada, 

em que a autor pleiteia indenização por danos morais bem como a revisão 

dos valores cobrados pela empresa ré, ou, seja, requer a revisão dos 

valor cobrado ante a relação jurídica a qual integram as partes. As 

argumentações do autor, de que não possui dívidas com a ré, não 

merecem ser acolhidas. Em se tratando de alegação negativa, e, de ter 

sido acionada a ré a defender-se, a mesma trouxe aos autos a 

argumentação de que, trata-se de valor cobrado que não fora faturados 

pela média mas sim pelo consumo regular em que pese naquele mês de 

outubro de 2017 a autora extrapolou sua média mensal. Alegou ainda a 

requerida que o realizara o acordo com o requerente no PROCON e que 

cumpriu o tal acordo. Após então a requerida apresentou em sua defesa, 

assim como, na instrução, provas inequívocas de que agiu no exercício 

regular do direito. No entanto, a ré apresentou provas favoráveis a sua 

argumentação, os fatos tornam-se incontroversos, levando à presunção 

de que a requerida cumpriu com o acordo fazendo se assim cumprir o 

acordo conforme entabulado no PROCON. Assim desta forma posso 

concluir que não o que se falar em indenização e/ou revisão dos valores 

cobrados Até por que analisando as provas juntadas nos autos tanto pela 

requerente quanto pela requerida estas são até ineficientes. Em que pese 

já tocando no famigerado assunto, as duas partes não foram capazes de 

juntar documentos com lastro mínimo probatório, no entanto aqui neste 

caso em especifico tenho comigo que a razão deve estar a com a 

requerida, pois a mesma colabora com as argumentações do requerente 

quando este afirma existir um acordo entre as partes. Não obstante a isto 

o autor não juntou prova contraria de que a requerida não cumpriu com o 

acordo, alias quedou-se inerte pois a requerida realizou a religação dos 

serviços oferecidos, o que só com isso já basta para o autor ter seu 

intento satisfeito. DO DANO MORAL A reparação por dano moral decorre 

da inclusão indevida do nome do consumidor nos cadastros de 

inadimplentes, portanto, presumido o dano. Em conceituada monografia, 

disserta Wilson Melo da Silva a respeito do tema. Leia-se: “Danos morais 

são lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito em seu 

patrimônio ideal, em contraposição ao econômico. Jamais afetam o 

patrimônio material, como o salienta Demogue. E para que facilmente os 

reconheçamos, basta que se atente, não para o bem sobre que incidiram, 

mas, sobretudo, para a natureza do prejuízo final. Seu elemento 

característico é a dor, tomado o termo em seu sentido amplo, abrangendo 

tanto os sofrimentos meramente físicos quando os morais propriamente 

ditos. Danos morais, pois, seriam, exemplificadamente, os decorrentes das 

ofensas à honra, ao decoro, à paz interior de cada qual, às crenças 

íntimas, aos sentimentos afetivos de qualquer espécie, à liberdade, à vida, 

à integridade corporal” (O Dano Moral e sua Reparação, Rio de Janeiro, 

Forense, 3a ed., 1997, p.1-2). O direito não ordena a reparação de 

qualquer dor, mas daquela decorrente da privação de um bem jurídico, 

sobre o qual a vítima ou o lesado teria reconhecido. É evidente que o mais 

comum dos homens, diante de tal situação, sentir-se-ia humilhado, 

contrariado e, até mesmo, indignado com a violação de seu direito, ao 

ver-se notificado como devedor de uma conta que não deve, uma fatura 

de consumo que alega não ter sido justa etc... Antônio Jeová Santos, na 

sua obra Dano Moral Indenizável, São Paulo, Lejus, 1999, 2a ed., p. 56, 

disserta sobre o tema dizendo que seria escandaloso que alguém 

causasse mal a outrem e não sofresse nenhum tipo de sanção; não 

pagasse pelo dano inferido. Ressalte-se, que a Constituição Federal erigiu 
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em cláusula pétrea, sendo hoje expressa, no garantir a indenizabilidade da 

lesão moral (art. 5O, X). DO VALOR DA INDENIZAÇÃO O valor pecuniário 

da indenização a ser fixado deve considerar o grau de lesividade da 

conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de 

que não resulte inexpressiva para o causador do dano. Encerrado esse 

deslinde, cabe-me a aquilatar se realmente houve dano moral perpetrado 

contra a parte autora. Certo é que não, pois o fato do réu realizar as 

leituras do “medidor” o que é de seu direito não autoriza a aplicação da 

indenização por dano moral e material. Não há em que se falar em má fé, 

até por que as partes já dantes acertaram por acordo no PROCON e fora 

integralmente cumprido pela requerida. Ex positis: DIANTE DISSO, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos desta Ação de Indenização com pedido de 

TUTELA ANTECIPADA. MANTENHO a tutela concedida ID nº 11767084, no 

sentido de que a ré abstenha-se de efetuar o corte do fornecimento de 

energia elétrica na unidade consumidora do requerente. DETERMINO o 

parcelamento em 04 (quatro) vezes o valor debatido nesta ação. CUSTAS 

PROCESSUAIS PELA AUTORA, cuja obrigação deverá ser suspensa na 

forma do art. 98, § 3º, do NCPC. CONDENO-A, outrossim, ao pagamento de 

honorários advocatícios em favor da ré, que arbitro em R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais), considerando o baixo valor atribuído à causa, nos 

termos do art. 85, § 8º, do NCPC, ante o caráter não condenatório desta 

sentença, com a ressalva do art. 98, § 3º, do novo Código de Processo 

Civil[1]. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, e não havendo 

manifestação das partes, arquivem-se com as devidas baixas e 

anotações. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. (assinado digitalmente) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito [1] § 3o Vencido o beneficiário, as 

obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição 

suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 

(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as 

certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001758-81.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADIEL PEREIRA DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT12893-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Vistos... Trata-se de AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por ADIEL 

PEREIRA DE AGUIAR em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A. Aduz o 

autor que contratou com a parte promovida um plano 3G E LINHA MÓVEL 

CELULAR PÓS PAGO. Afirma que a parte ré encaminharia até o endereço 

do autor um chip, cadastrado no plano aderido. Afirma que o chip nunca 

foi entregue ao autor. Alega que descobriu que seu nome fora tombado no 

cadastro dos inadimplentes, por uma suposta divida vencida em 

22/06/2017 no valor de R$ 44,39 vinculado ao contrato 0301661753. 

Salienta que, ao buscar informação junto a ré esta informou que realizou a 

inserção do nome do autor no cadastro dos inadimplentes, e, concernente 

ao não recebimento do chip a requerida informou o autor que o mesmo 

fora encaminhado portanto não sabendo declinar para qual endereço fora 

encaminhado o chip. Ao final requer seja concedido as benesses da 

gratuidade da justiça, seja deferido a tutela de urgência, a inversão do 

ônus da prova, seja intimada a ré a exibir todos os documentos 

comprobatórios de que o chip fora entregue a parte autora, seja 

reconhecido o dano moral causado ao autor, seja a requerida condenada 

a indenizar o autor no aporte de R$ 10.000,00 dez mil reais. Com a peça 

inicial o autor juntou procuração, comprovante de endereço, declaração 

de hipossuficiência e extrato da empresa provando a inclusão dos dados 

naquele cadastro. Recebi a petição inicial e deferi a tutela conforme 

requerido, determinei ainda a citação da parte ré. Devidamente citada a 

requerida juntou sua peça de defesa. Afirma que não houve dano moral 

encetado contra o autor, afirma que a linha telefônica ao qual o autor 

questiona fora cancelada na data de 26/09/2017 devido ao inadimplemento 

contumaz do autor e afirmar ainda que a alegação de que não conseguiu 

as faturas para o pagamento é totalmente desonesta e inverídica. Aduz 

que a negativação do nome do autor é totalmente regular, e que, não 

ocorreu dano moral ante a ausência de má-fé pois agiu no exercício 

regular do direito de credor. Ao final requer seja julgado improcedentes os 

pedidos elencados pelo autor, seja ainda a parte autora condenada por 

litigância de má fé. Com a peça de defesa o requerido fez juntada de 

faturas de uso dos serviços referente aos meses de junho, julho e agosto 

de 2017, além da juntada de faturas contendo os valores a requerida fez 

juntada também das faturas detalhadas de consumo do autor. Na sua 

impugnação o autor afirma que o requerido não tem contrato e que o autor 

nunca contratou com a requerida para que pudesse originar o débito no 

valor de R$ 44,39 reais uma vez que o serviço nunca fora prestado pela 

requerida. Afirma também que a ré não exibiu documentos 

comprobatórios. Ao final ratifica todos os pedidos elencados na peça 

inicial. É O RELATÓRIO FUNDAMENTO E DECIDO Muito embora as provas 

se destinem ao processo, no que dispõe o artigo 355, I do Código de 

Processo Civil, é faculdade do juiz analisar a sua suficiência. No entanto 

Julgo esta ação antecipadamente por verificar nos autos elementos 

necessários à formação de meu convencimento. Neste sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE VALOR 

PAGO A MAIOR - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - NÃO 

CONFIGURADO - PROVA TESTEMUNHAL - DESNECESSIDADE - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Não caracteriza 

cerceamento do direito de defesa da parte o julgamento antecipado da lide 

se existentes nos autos elementos probatórios suficientes e hábeis a 

formar a convicção do julgador.especialmente quando a prova 

testemunhal nada acrescentará ao deslinde da controvérsia. APELO 

DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.” (TJMT - Apelação Cível nº 102224/2010 - 

Relator DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – J. 23-3-2011) (negritei). A 

doutrina também soa neste sentido,” in verbis”: “Outra hipótese na qual, 

mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se 

fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato 

(questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a 

inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a 

convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja 

testemunhal, seja pericial.” (J. J. Calmon de Passos, Comentários ao 

Código de Processo Civil, Forense, 4º ed., p.464 – negritei). Com essas 

considerações, sendo as provas anexadas aos autos suficientes para o 

convencimento deste Juízo, conheço diretamente do pedido julgando 

antecipadamente a lide nos moldes do artigo 355, I do CPC. Art. 355. O juiz 

julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de 

mérito, quando: I – não houver necessidade de produção de outras 

provas; (negritei) DOS FATOS Trata-se de ação indenizatória c/c pedido 

expresso de tutela antecipada, em que a autor pleiteia indenização por 

danos morais bem como a revisão dos valores cobrados pela empresa ré, 

ou, seja, requer a revisão dos valor cobrado ante a relação jurídica a qual 

integram as partes. As argumentações do autor, de que não possui 

dívidas com a ré, merecem ser acolhidas. Em sua defesa a requerida 

limitou se a alegar somente que danos não causou ao autor, não juntado 

aos autos documentos capazes de me convencer de que o autor estaria 

equivocado e que a razão não assiste à aquele. Nesta senda, tenho 

comigo que, a requerida não se prestou a comprovar o contrario do 

alegado pelo autor, no entanto cabe aqui aquilatar se a ré causou danos 

ao autor, certamente que sim. Em se tratando de danos causados ao autor 

e não rechaçados pela requerida, este deve ser indenizado por tal dano. 

A propósito: DO DANO MORAL A reparação por dano moral decorre da 

inclusão indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, 

portanto, presumido o dano. Em conceituada monografia, disserta Wilson 

Melo da Silva a respeito do tema. Leia-se: “Danos morais são lesões 

sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito em seu patrimônio 

ideal, em contraposição ao econômico. Jamais afetam o patrimônio 

material, como o salienta Demogue. E para que facilmente os 

reconheçamos, basta que se atente, não para o bem sobre que incidiram, 

mas, sobretudo, para a natureza do prejuízo final. Seu elemento 

característico é a dor, tomado o termo em seu sentido amplo, abrangendo 

tanto os sofrimentos meramente físicos quando os morais propriamente 

ditos. Danos morais, pois, seriam, exemplificadamente, os decorrentes das 

ofensas à honra, ao decoro, à paz interior de cada qual, às crenças 

íntimas, aos sentimentos afetivos de qualquer espécie, à liberdade, à vida, 

à integridade corporal” (O Dano Moral e sua Reparação, Rio de Janeiro, 

Forense, 3a ed., 1997, p.1-2). O direito não ordena a reparação de 
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qualquer dor, mas daquela decorrente da privação de um bem jurídico, 

sobre o qual a vítima ou o lesado teria reconhecido. É evidente que o mais 

comum dos homens, diante de tal situação, sentir-se-ia humilhado, 

contrariado e, até mesmo, indignado com a violação de seu direito, ao 

ver-se notificado como devedor de uma conta que não deve, uma fatura 

de consumo que alega não ter sido justa etc... Antônio Jeová Santos, na 

sua obra Dano Moral Indenizável, São Paulo, Lejus, 1999, 2a ed., p. 56, 

disserta sobre o tema dizendo que seria escandaloso que alguém 

causasse mal a outrem e não sofresse nenhum tipo de sanção; não 

pagasse pelo dano inferido. Ressalte-se, que a Constituição Federal erigiu 

em cláusula pétrea, sendo hoje expressa, no garantir a indenizabilidade da 

lesão moral (art. 5O, X). DO NEXO CAUSAL O nexo causal é o vínculo 

existente entre a conduta do agente e o resultado por ela produzido; 

examinar o nexo de causalidade é descobrir quais condutas, positivas ou 

negativas, deram causa ao resultado previsto em lei. Assim, para se dizer 

que alguém causou um determinado fato, faz-se necessário estabelecer a 

ligação entre a sua conduta e o resultado gerado, isto é, verificar se de 

sua ação ou omissão adveio o resultado. Trata-se de pressuposto 

inafastável na seara cível apresenta dois aspectos: físico (material) e 

psíquico (moral). Provado o dano sofrido pela autora e culpa da ré, 

possuem o dever de indenizar, não se cogitando em eximir da 

responsabilidade, o que foi defendido pela reclamada em sua contestação, 

alegando lisura no procedimento de cobrança e faturamento DO DEVER DE 

INDENIZAR A sociedade estabelece regras que visam inibir as condutas 

prejudiciais às pessoas, em que transgredida a norma, deve o prejudicado 

ser ressarcido. Comprovada a conduta negligente dos réus, com reflexos 

negativos na vida do autor, não há como negar-lhe a restituição do dano 

puramente moral, que está no sofrimento, injusto e grave, infligido por 

aquele ato público, de valor social desprimoroso. Em se tratando no direito 

privado, a indenização cabe à parte prejudicada cujo direito fora violado, 

tendo como respaldo o art. 927 e seu parágrafo único, do Código Civil 

vigente, que in verbis: Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 

187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. 

Haverá obrigação de indenizar o dano, independentemente da culpa, nos 

casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente 

desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os 

direitos de outrem. A nível desse dano é feito de forma subjetiva, ainda 

mais se tratando de situações como no caso em comento. Nas sábias 

palavras de Wladimir Valler, a noção de dano está indissoluvelmente 

relacionado com quem sofreu a lesão. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO O 

valor pecuniário da indenização a ser fixado deve considerar o grau de 

lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte 

pagadora, a fim de que não resulte inexpressiva para o causador do dano. 

Encerrado esse deslinde, cabe-me a aquilatar se realmente houve dano 

moral perpetrado contra a parte autora. Certo é que sim, pois o fato do réu 

inserir de forma indevida o nome do autor no cadastro dos inadimplentes 

faz com que o autor mereça ser indenizado. Ex positis: Assim, não 

havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo pela culpa efetiva 

da empresa demandada, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos desta Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais para o 

fim de DECLARAR INEXISTENTE com relação à parte autora o apontamento 

indicado no extrato de ID n 12095965, lançado pela ré. CONDENO a ré a 

proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixo, 

mediante fundamentação alhures, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Para 

fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 

1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ[1]), e correção 

monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ[2]), 

considerando que a relação aqui discutida é extracontratual. Condeno a 

parte ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários 

advocatícios, esses arbitrados em dez por cento sobre a condenação. 

Transitada em julgado, intime-se a parte autora para querendo, proceder a 

sua execução, na forma da lei, sob pena de arquivamento. PUBLIQUE-SE 

INTIME-SE CUMPRA-SE. Várzea Grande–MT 16 de março de 2020 

(assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito [1] Os juros 

moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade 

extracontratual. [2] A correção monetária do valor da indenização do dano 

moral incide desde a data do arbitramento.
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ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Vistos... Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA INAUDITA ALTERA PARTE proposta por JANE MARIA DA SILVA 

NOBREGA qualificada nos autos em face de BANCO PAM também 

qualificado, que, em síntese, informa e pleiteia o seguinte: Afirma a autora 

que contratou os serviços da ré, mais detalhadamente na modalidade de 

cartão de crédito, sendo até então utilizado o valor de R$ 1.800,00 (mil e 

oitocentos reais). Afirma que, tinha sendo descontado de seu salário de 

janeiro de 2012 até fevereiro de 2013 a quantia de R$ 4.973,28 reais. 

Aduz que, pagou a empresa ré mais do que devia e a empresa ré ainda 

apresenta um crédito na ordem de R$ 7.600,00 sete mil e seiscentos reais, 

e, ainda não especifica a origem do mencionado débito. Alega que o 

cartão de crédito fora inutilizado há mais de 06 meses e o débito não para 

de crescer de forma assustadora. Salienta que entrou em contato com a 

requerida por diversas vezes e no entanto a requerida se nega a resolver 

a celeuma, informa ainda a requerente que a requerida alegou que o débito 

será descontado em folha de pagamento da autora até a quitação total da 

dívida. Todavia em suas alegações a autora diz que o desconto é 

totalmente indevido e ilícito, pois nunca autorizou desconto, muito menos 

reconhece a existência do débito lançado pela empresa ré. Ao final 

requer: a concessão da gratuidade da justiça, a tutela antecipada, a 

citação da empresa ré, a declaração de inexistência do débito, a 

condenação da empresa ré referente ao débito lançado, a inversão do 

ônus da prova. Com a peça inicial a autora fez juntada de procuração, 

documentos provando o desconto em sua conta, notificação do banco 

Cruzeiro do Sul este em liquidação judicial, e extrato da empresa SERASA 

EXPERIAN. Recebi a petição inicial e deferi a tutela conforme o requerido, 

determinei ainda a citação da empresa requerida. Devidamente citada a 

requerida juntou aos autos sua peça de defesa e nela arguiu preliminares 

de prescrição, impugnou o pedido de tutela esta já concedido a 

requerente, afirma que a parte autora não quitava integralmente suas 

fatura e efetuava apenas o pagamento mínimo das famigeradas faturas, 

gerando assim cobrança de encargos de financiamento e juros sobre o 

saldo devedor. Afirma que, não houve dano moral pois resta comprovada 

a ausência de vicio na prestação do serviço, ficando assim afastado o 

nexo de causalidade entre a conduta da empresa ré e os pretensos danos 

padecidos. Ao final a empresa ré requer sejam todos os pedidos autorais 

julgados improcedentes. A autora não conformada com a resposta da 

requerida apresentou sua impugnação a contestação, arguindo que o 

pedido de prescrição não pode prosperar uma vez que nãos e discute 

nesta ação os valores decorrentes do contrato firmado em março do ano 

de 2016, alega que o que se questiona fora o lançamento indevido do 

nome da requerente no ano de 2017, alega ainda que na mencionada ação 

de inexistência de débito movida perante o Juízo da 4ª Vara Cível desta 

Comarca foi declarado que o débito do contrato de Cartão de Crédito 

Consignado apresentado pela Requerida no ID 11530830 era indevida e 

ilegal. Ao final requer o julgamento antecipado da lide, seja rejeitada “in 

totum” a contestação ofertada pela requerida, maneja pela total 

procedência dos pedidos elencados na peça vestibular. É O RELATÓRIO 

FUNDAMENTO E DECIDO Muito embora as provas se destinem ao 

processo, no que dispõe o artigo 355, I do Código de Processo Civil, é 

faculdade do juiz analisar a sua suficiência. No entanto Julgo esta ação 

antecipadamente por verificar nos autos elementos necessários à 

formação de meu convencimento. Neste sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR - 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - NÃO CONFIGURADO - PROVA 

TESTEMUNHAL - DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO. Não caracteriza cerceamento do direito de defesa da parte o 

julgamento antecipado da lide se existentes nos autos elementos 

probatórios suficientes e hábeis a formar a convicção do 

julgador.especialmente quando a prova testemunhal nada acrescentará ao 

deslinde da controvérsia. APELO DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.” (TJMT - 

Apelação Cível nº 102224/2010 - Relator DES. SEBASTIÃO DE MORAES 
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FILHO – J. 23-3-2011) (negritei). A doutrina também soa neste sentido,” in 

verbis”: “Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de 

direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, 

havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a 

respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova 

documental suficiente para formar a convicção do magistrado, 

tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.” (J. 

J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 

4º ed., p.464 – negritei). Com essas considerações, sendo as provas 

anexadas aos autos suficientes para o convencimento deste Juízo, 

conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide nos 

moldes do artigo 355, I do CPC. Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o 

pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I – não 

houver necessidade de produção de outras provas; (negritei) DOS FATOS 

E eis que surge a autora não conformada com o lançamento indevido de 

seu nome no cadastro dos inadimplentes. Em sua tese inicial a autora fez 

juntada do temido extrato daquela empresa mantenedora do cadastro. De 

tal forma, fora recebida a petição inicial e determinado a citação da 

requerida, intimando a ainda a proceder com a baixa na restrição dos 

dados da requerente. Contestou a peça inicial afirmando preliminares de 

prescrição. Alegou ainda ter agido no exercício regular do direito ao 

manter os dados da autora no famigerado cadastro. É fato incontroverso 

que o nome da autora foi apontado no Serasa, SPC. O dano, além de ser 

presumido em casos como este, é verificado pela pecha de “caloteiro” que 

certamente lhe foi lançada, além do inegável abalo de crédito, 

consequência superveniente às negativações. Tenho, portanto, que resta 

comprovado in re ipsa o dano sofrido pela autora em face de inclusão 

indevida de seus dados em órgão de restrição de crédito. DA CULPA E DO 

NEXO CAUSAL Comprovados os danos a autora, por apontamento de 

dívida que não firmou, observo que na defesa a ré tenta livrar-se da 

responsabilidade pelos atos de seus prepostos, a ponto de não poder 

percebê-la, o que a fez agir em exercício de seu direito de credora, agindo 

com total boa-fé. A simples alegação do autor de que não teria contraído a 

dívida já seria suficiente para inverter o ônus probante e presumir a culpa 

do réu, à medida em que a legislação e a jurisprudência pátrias não exigem 

que a parte produza prova de cunho negativo quanto as suas alegações, 

inclusive, em face da previsão contida no art. 333, II, do CPC. Observo que 

desta ação a requerente afirma que a dívida já fora há muito tempo paga, o 

que fora confirmada noutra ação em outro Juízo como já dito antes. No 

entanto ao analisar os autos detidamente tenho comigo que a tese da 

defesa não merece prosperar, a requerida não fora capaz de juntar aos 

autos documentos com lastro probatório mínimo, atendo se somente a 

juntar documentos fora da discussão lançada nestes autos, juntou ainda 

telas sistêmicas sem força probante, o que fora impugnado por ocasião da 

peça de impugnação a contestação ofertado pela autora. DA PRELIMINAR 

No que se refere a tese preliminar ventilada pela requerente tenho comigo 

que esta não merece amparo pois o que se discute não é a questão 

contratual o que já fora discutido noutro Juízo desta mesma Comarca, 

inclusive tendo os pedidos da autora todos acatados por aquele R. Juízo. 

Neste interim rejeito a preliminar ventilada pela requerida. DO DEVER DE 

INDENIZAR Comprovada a conduta negligente do réu, por conta de seus 

prepostos, com reflexos negativos ao autor, não há como lhe negar a 

restituição do dano puramente moral experimentado, que está no 

sofrimento, injusto e grave, infligido por aquele ato público de valor social 

desprimoroso. Em se tratando de direito privado, com ênfase na legislação 

consumerista, a indenização cabe à parte prejudicada cujo direito foi 

indevidamente violado, tendo como respaldo maior o art. 5o, X da CF e o 

art. 927 do CC/2020 que, in verbis: Art. 927. Aquele que, por ato ilícito 

(arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. O 

direito não ordena a reparação de qualquer dor, mas daquela decorrente 

da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria reconhecido, 

caracterizado pela dor, em seu sentido amplo, abrangendo os sofrimentos 

físicos e de caráter moral, em específico, a negativação de dívida sem que 

ao menos tivesse dado origem, sentindo-se desrespeitado e negligenciado 

por conduta do réu. Jorge Bustamante Alsina, citado por Rui Stocco, bem 

caracteriza o que vem a ser o dano puramente moral: “Pode-se definir o 

dano moral como sendo a lesão aos sentimentos que determina dor ou 

sofrimentos físicos, inquietação espiritual, ou agravo às afeições legítimas 

e, em geral, toda classe de padecimentos insuscetíveis de apreciação 

pecuniária”.[1] E por certo esses danos foram demonstrados a não pairar 

qualquer dúvida a este juízo, em face à presunção de perda de 

credibilidade bancária e comercial, consequências lógicas das restrições 

de crédito. A sedimentar meu posicionamento, colaciono a seguinte 

ementa: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INCLUSÃO 

INDEVIDA DO NOME DA PARTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - ABERTURA DE CONTA CORRENTE BANCÁRIA EM NOME DO 

AUTOR COM O USO DE DOCUMENTOS FALSOS – FORNECIMENTO DE 

TALONÁRIOS DE CHEQUES – SAQUE DE CHEQUES SEM PROVISÃO DE 

FUNDOS PELO FALSÁRIO – INCLUSÃO POR TERCEIRO DO NOME DO 

APELANTE NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO 

(SERASA/SPC/CCF/ETC.) – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – 

RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CULPA E 

AUSÊNCIA DE DANO - CULPA DO BANCO CARACTERIZADA – 

DESNECESSIDADE DA PROVA DO DANO – DANO IN RE IPSA - 

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO 

IMPROVIDO. Sendo a instituição bancária vítima de fraude na abertura de 

conta, por falsário, em nome de outrem, caracterizada resta sua culpa, 

ainda que a falsificação dos documentos seja imperceptível. Inexistindo o 

débito, é indevida a inclusão do nome do consumidor nos cadastros de 

proteção ao crédito (SERASA/SPC/CCF/ETC.), gerando obrigação de 

indenizar, independentemente da prova do prejuízo que, nesse caso, é 

presumido. (AC n.º 27160/06, 1a CC do TJMT, Rel. Dr. Alberto Pampado 

Neto, j. 22.05.2006, unân.). DA FIXAÇÃO DO DANO Em se tratando de 

responsabilidade civil e danos morais de caráter subjetivo, cabe ao 

Magistrado arbitrar o quantum devido, valor esse que não deve ser 

irrisório, porém, não pode ser exorbitante, incompatível com o dano e suas 

repercussões, havendo sempre um juízo de eqüidade a ser considerado 

no caso concreto, mediante o dano causado. Em caso análogo, 

anteriormente citado, o E. Tribunal de Justiça deste Estado entendeu por 

bem em manter a indenização arbitrada na 1a instância em R$ 10.000,00, 

situação em que se consignou que no caso de apontamento indevido o 

dano é presumido. Em seu voto, consignou o emérito Relator o seguinte 

trecho acerca do quantum: “Embora a valoração do dano moral seja de 

critério subjetivo do julgador, deve levar em consideração a situação 

social e financeira das partes, a dor experimentada pela vítima, o grau de 

dolo ou culpa do ofensor, além da proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

dano causado, não devendo o valor ser elevado a ponto de representar 

um enriquecimento da vítima, mas também não podendo ser insignificante 

para que não sirva de punição ao ofensor. Assim, entendo estarem dentro 

dos parâmetros acima mencionados, com perfeita observância dos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a indenização no valor 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais) estabelecida na sentença apelada, não 

havendo que se falar em negativa de vigência ao art. 5º, V, da 

Constituição Federal.” Embora a indenização não sirva para compensar 

monetariamente o prejuízo (Maria Helena Diniz), a diminuição do valor 

alhures citado ainda se encontra em consonância com o binômio 

razoabilidade e punibilidade, porquanto um montante menor não serviria de 

punição ao réu, grande financiadora com atividades em todo o país, 

milhares de clientes e vultosos lucros. Ademais, tenho que o valor 

encontra-se em consonância com os parâmetros estabelecidos pelo 

Colendo Superior Tribunal de Justiça, espelhando o quantum devido. 

DIANTE DISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos desta 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais para 

DECLARAR a inexistência do débito contido no extrato apresentado no ID 

Nº 10291753, no valor de R$ 3.983,61 (três mil novecentos e oitenta e três 

reais e sessenta e um centavos) Ainda, CONDENO a ré a indenizar a 

autora pelos danos morais sofridos, que fixo em R$ 10.000,00 (vinte mil 

reais). Para fins de liquidação de sentença, o valor deverá ser atualizado 

com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC 

desde o arbitramento, por tratar-se de relação de natureza contratual. Pelo 

princípio da sucumbência e por ter a autora decaído apenas no quantum 

indenizatório, condeno a ré ao pagamento das custas processuais, bem 

como, honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor 

atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC. 

Certificado o trânsito em julgado e não havendo manifestação das partes, 

arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações. PUBLIQUE-SE. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. Várzea Grande-MT, 16 de março de 2020 

(assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito
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RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859-O (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL proposta por ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA, devidamente 

qualificado nos autos, em desfavor de TIM CELULAR S.A, que, em síntese, 

informa e pleiteia o seguinte: Alega o autor que já firmou compromisso de 

compra e venda com a ré, ao qual deu origem aos contratos GSM 

00070803299, GSM00070802694 e GSM00074426911. Afirma que mesmo 

honrando com seus compromissos a parte ré inseriu o nome do autor nos 

órgãos de restrição ao crédito, inserção essa vinculada ao contrato nº 

GSM0111014684064, no valor de R$159,91(cento e cinquenta e nove 

reais e noventa e um centavos). Aduz que, desconhece qualquer contrato 

referente ao contrato indevidamente inserido em nome do autor. Salienta 

que ao tentar solucionar o problema de forma administrativa o autor 

descobriu que fora vinculado mais de 60 (contratos) em seu nome, todos 

com linha distinta. Salienta ainda que a requerida informou que os 

contratos foram realizado por uma pessoa que apresentou os dados 

pessoais do autor. Ao final requer seja deferido o pedido de justiça 

gratuita, seja invertido o ônus da prova, seja intimada a parte requerida a 

exibir documentos hábeis para provar a dívida, seja reconhecida a falha 

da prestação dos serviços ofertados pela requerida, seja a requerida 

condenada a indenizar o autor por danos morais sofridos no patamar de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais). Com a petição inicial o autor fez juntada de 

procuração, documentos pessoais, declaração de hipossuficiência e 

extrato contendo as informações basilares para a propositura desta 

demanda. Recebi a petição inicial e deferi a tutela conforme requerido pelo 

autor. Devidamente citada a requerida ofertou sua peça de defesa, arguiu 

nela o pedido de contraposto, alegando em síntese que a requerida possui 

um saldo devedor em aberto no valor de R$ 159,91 (cento e cinquenta e 

nove reais e noventa e um centavos), requer seja a parte autora 

condenada a efetuar o pagamento do montante acima indicado. 

Preliminarmente alega ser o Juizado Especial Cível incompetente para 

processar e julgar a tal celeuma, pois uma vez que para decidir a demanda 

precisará de provas periciais. Afirma que, existe contrato assinado por 

parte do requerente, o que levou a requerida a agir no exercício regular do 

direito de credora, inserindo se assim os dados do autor no rol dos maus 

pagadores. “A parte autora possui contrato assinado com a parte ré, 

firmado em 01/07/2014, com a contratação do plano “TIM LIBERTY +50”, 

sendo registrado o número de acesso (65) 8127-1245”. Aduz a requerida 

que: “Contudo, conforme já mencionado acima, a parte autora firmou 

contrato de prestação de serviços com a parte ré, em 08/01/2016, 

deixando de cumprir com a sua responsabilidade contratual e ficando 

inadimplente em referência ao contrato GSM0111014684064, no valor de 

R$ 159,91 (cento e cinquenta e nove reais e noventa e um centavos), com 

vencimento em 25/08/2014” Ao final requer seja julgada improcedente os 

pedidos elencados na peça vestibular, requer ainda seja o autor 

condenado a multa prevista no artigo 79, do CPC, concernente a litigância 

de má fé. Com a peça de defesa a requerida fez juntada de contrato 

assinado no próprio corpo da sua peça de defesa, juntou ainda 

procuração e substabelecimento, bem como atos constitutivos da empresa 

ré. A parte autora tempestivamente aportou nos autos sua impugnação, 

arguindo que o contrato apresentado nos autos não é o mesmo 

apresentado por ocasião da contestação da requerida. Apresentou ainda 

o pedido de impugnação as telas sistêmicas apresentadas pela requerida. 

Ao final requer seja ratificado todos os termos apresentados na peça 

inicial. É O RELATÓRIO FUNDAMENTO E DECIDO Muito embora as provas 

se destinem ao processo, no que dispõe o artigo 355, I do Código de 

Processo Civil, é faculdade do juiz analisar a sua suficiência. No entanto 

Julgo esta ação antecipadamente por verificar nos autos elementos 

necessários à formação de meu convencimento. Neste sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE VALOR 

PAGO A MAIOR - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - NÃO 

CONFIGURADO - PROVA TESTEMUNHAL - DESNECESSIDADE - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Não caracteriza 

cerceamento do direito de defesa da parte o julgamento antecipado da lide 

se existentes nos autos elementos probatórios suficientes e hábeis a 

formar a convicção do julgador.especialmente quando a prova 

testemunhal nada acrescentará ao deslinde da controvérsia. APELO 

DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.” (TJMT - Apelação Cível nº 102224/2010 - 

Relator DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – J. 23-3-2011) (negritei). A 

doutrina também soa neste sentido,” in verbis”: “Outra hipótese na qual, 

mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se 

fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato 

(questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a 

inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a 

convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja 

testemunhal, seja pericial.” (J. J. Calmon de Passos, Comentários ao 

Código de Processo Civil, Forense, 4º ed., p.464 – negritei). Com essas 

considerações, sendo as provas anexadas aos autos suficientes para o 

convencimento deste Juízo, conheço diretamente do pedido julgando 

antecipadamente a lide nos moldes do artigo 355, I do CPC. Art. 355. O juiz 

julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de 

mérito, quando: I – não houver necessidade de produção de outras 

provas; (negritei) DOS FATOS As argumentações do autor, após detida 

análise dos autos, a meu ver, não devem prosperar. A tese para 

propositura da ação, conforme verifico na inicial, que delimita a pretensão, 

não se refere a fraude na contratação ou utilização de seus documentos 

pessoais, mas o fato de que “...não reconhece a divida* em questão, uma 

vez que sempre cumpriu com suas obrigações.” (sic inicial de ID nº 

10058232). Diante da informação do autor de que sempre cumpriu as 

obrigações, caber-lhe-ia produzir provas de quitação nesse aspecto, o 

que não realizou e sequer requereu na fase própria. A ré, por seu turno, 

mediante juntada de telas sistêmicas e faturas de consumo, comprovou a 

existência da contratação e uso do aparelho da linha telefônica, elementos 

que põem em cheque a singela alegação da autora de que sempre cumpriu 

suas obrigações. Quando então da impugnação o autor se atem apenas a 

questionar o contrato como já dito antes, no entanto sabe-se que o “GSM” 

trata-se do código dado randomicamente para aquela fatura, e não o 

número do contrato. Ao manifestar-se sobre a defesa o autor construiu 

verdadeira petição inicial em sua tréplica, arguindo, apenas nessa 

oportunidade, diante da defesa apresentada, arguiu apenas que o 

contrato juntado pela requerida não condiz com o contrato questionado e 

nem tampouco com o numero de contrato tombado no extrato da empresa 

SERASA, sendo o primeiro argumento não trazido na inicial, que se limita a 

indicar que era cumpridora de suas obrigações. Ou seja, a matéria trazida 

na impugnação quanto à suposta fraude e de que a empresa ré agiu com 

dolo ao encetar o nome do requerente no cadastro dos inadimplentes 

também não merece prosperar. Aliás nesta discussão vejo que, a 

empresa ré cumpriu com o que lhe cabia, inclusive apresentou pedido de 

contra posto o que nesta senda tenho por deferir, pois uma vez 

apresentado a obrigação o devedor tem a obrigação de efetuar a ampla e 

total quitação do famigerado débito. DA CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA 

Alega ainda o autor que ficou sabendo que fora realizadas muitas 

contratações em seu nome, no entanto o autor, não tomou providencia 

alguma concernente ao descoberto, não juntou aos autos Boletim de 

Ocorrência ou ao menos prova de que alguma providencia ainda que na 

esfera criminal fora tomada para que o suposto malfeitor fosse 

descoberto e com isso punido nos rigores da lei. Logo, entendo que a 

pretensão inaugural não deve prosperar, tão pouco, quanto aos danos de 

aspecto moral, visto ter sido demonstrado pela ré a utilização dos 

terminais e cancelamento por falta de pagamento. Ademais, sendo a 

alegação inaugural de que sempre adimpliu suas obrigações, à autora 

caberia demonstrar os efetivos pagamentos, o que nem mesmo se deu ao 

trabalho de citar, tão pouco, trazer aos autos os respectivos 

comprovantes. O que é o caso dos autos. DA MÁ-FÉ Tenho me deparado 

com dezenas de ações com o mesmo fundamento, quase todas sob o 

patrocínio do causídico da autora, em que a parte, sem adentrar na 

questão de fraude na contratação, simplesmente alega ter cumprido as 

obrigações, o que tornaria indevido o apontamento. Em quase todas as 

ações, que se mostram totalmente genéricos os fatos e fundamentos, as 

empresas e concessionária demonstram a efetiva contratação dos 

serviços e a ausência de veracidade nos fatos, o que também ocorre no 

caso vertente, o que evidencia sem sombra de dúvidas o cometimento de 

conduta pérfida pela parte, que flagrantemente falta com a verdade para 

obtenção de provimento jurisdicional ilegal, induzindo o juízo a tanto. Tais 

circunstâncias, ao que tenho visto frequentemente, também ocorrem por 
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ter a parte conhecimento de que, em diversos casos, a empresa não terá 

tempo hábil para apresentar no prazo da defesa toda a documentação a 

comprovar a relação jurídica, brincando com a Justiça como uma 

verdadeira roleta russa. Ou seja, a parte cometeu as condutas previstas 

no art. 80, I, II, III, do NCPC, devendo ser, portanto, apenada. Também não 

posso deixar de censurar a conduta do profissional na propositura de 

ações dessa natureza, visto que, quando devidamente comprovada pela 

empresa demandada a relação jurídica entre as partes, em sua 

manifestação altera totalmente os fatos, arguindo, nessa ocasião, a 

ocorrência de fraude, o que me leva a concluir que o causídico, quando 

contratado pela parte, tinha efetivo conhecimento da existência do débito e 

utilizou o Judiciário, com teses falaciosas, para exclusão das informações 

negativas no nome da parte. Tenho, contudo, que descabe ao julgador 

aplicar pena ao advogado por ato temerário, ainda que evidenciado de 

forma estreme de dúvidas, visto ser incumbência do órgão de classe por 

seu Tribunal de Ética, o que deve ser feito com a comunicação dos fatos 

aqui ocorridos e encaminhamento de peças dos autos. DA GRATUIDADE 

DA JUSTIÇA Analisando ainda detidamente os autos também percebi que o 

autor realizou outras contratações de serviços telefônicos em seu nome. 

Vejamos: “Oportuno dizer que a parte autora já firmou compromisso com a 

promovida, quando originou os contratos de telefonias números: 

GSM00070803299, GSM00070802694 e GSM00074426911. Oportuno 

ainda dizer que sempre honrou seus compromissos rigorosamente em 

dias, não portando qualquer conduta que maculasse sua imagem”. Vejo 

ainda que, o autor maneja outras demandas no Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, sempre em suas celeumas dizendo que: “possui contrato 

com a requerida”. Assim como nesta demanda. Diante do exposto acima, 

tenho que o autor, possui condições financeiras suficientes para poder 

arcar com as despesas processuais, o que neste interim revogo as 

benesses da gratuidade da justiça concedido ao autor por ocasião da 

decisão de ID. Nº 10134799. “Ex positis” Assim, JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos desta Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais. REVOGO as benesses da gratuidade da 

justiça Em consequência, REVOGO a tutela de ID Nº10134799. JULGO 

procedente o pedido de contraposto e nesta senda condeno o autor ao 

pagamento dos valores apontados como devidos em favor da requerida. 

Pelo princípio da sucumbência, condeno o autor ao pagamento de 

honorários advocatícios em favor da ré, esses arbitrados em vinte por 

cento sobre o valor atualizado da causa (NCPC, art. 85, § 2º ) Custas 

processuais pelo autor. Ainda, condeno o autor, ex officio, ao pagamento 

de multa por litigância de má-fé, que fixo em 10% sobre o valor corrigido 

da causa (NCPC, art. 81). Extraia a Sra. Gestora fotocópia dos autos para 

encaminhamento ao Tribunal de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil, 

Seção Mato Grosso, para apuração de falta funcional do advogado, e 

eventual aplicação de pena. Transitada em julgado e não havendo 

manifestação, ao arquivo com as devidas baixas. PUBLIQUE-SE. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. Várzea Grande-MT, 16 de março de 2020 

(assinado digitalmente por) 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: 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: 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. 
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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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002861-60.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENI COTRIN FELIX DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1002861-60.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): ROSENI COTRIN FELIX DA SILVA REU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos... Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT proposta 

por B.H.F.S, neste ato representado por sua genitora ROSENI COTRIN 

FELIX DA SILVA em desfavor da SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIO 

DO SEGURO DPVAT S/A, alegando que foi vítima de acidente de trânsito 

ocasionando invalidez permanente. Por entender ser devido o recebimento 

do seguro, requer a condenação da ré ao pagamento do seguro DPVAT, 

no montante de R$ 13.500,00, juntando procuração à Id. nº 6155330 e 

documentos. Realizada audiência de conciliação, esta restou infrutífera, 

conforme termo de audiência juntado à Id. nº 8154251. Citada, a requerida 

apresentou contestação à Id. nº 8691138, alegando, em preliminar, 

ausência de laudo do IML, ausência de comprovação de entrega de 

documentação, carência de ação pela ausência de pedido administrativo. 

No mérito, aduz que inexiste prova da invalidez e seu grau e que, acaso 

constatada, deve ser atendida a tabela de quantificação até o limite de R$ 

13.500,00, com correção a partir da propositura da ação e juros da 

citação, vez que constitucional a Medida Provisória n. 451/2008 e a 

decorrente Lei n.° 11.945/09, bem como ausência de boletim de 

ocorrência. Requer o acolhimento da preliminar ou a improcedência do 

pedido. Junta procuração, substabelecimento e documentos. Ao final, 

ressalta que a aplicação de juros de mora deverá incidir a partir da citação 

válida, correção monetária a partir do ajuizamento da ação e honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. Saneado o feito e 

designada data para a realização da perícia médica, a parte autora não 

compareceu, e mesmo depois de intimada para manifestar-se, quedou-se 

inerte, conforme certificado à Id. nº 24668330. Após, os autos vieram 

conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Conforme relatado alhures, cuida-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta contra 

Seguradora Líder. É cediço que o seguro DPVAT foi criado por meio da Lei 

n. 6.194/74, e é obrigatório para todos os veículos automotores, pois visa 

garantir que as vítimas de acidente de trânsito sejam indenizadas no caso 

de eventual sinistro. A lei traz ainda as situações em que é cabível a 

indenização: a morte e a invalidez permanente, sob forma de reembolso, e 

despesas comprovadas com atendimento médico-hospitalar. A invalidez 

deve ser atestada com laudo do Instituto Médico Legal (§5º, artigo 5º da 

Lei 6.194/74) e em ação judicial também por perícia técnica, a fim de 

apurar a extensão da incapacidade e, consequentemente, o valor do 

capital segurado. Pois bem, observo que a parte autora afirma na exordial 

que o acidente de trânsito lhe causou invalidez permanente, razão pela 

qual faz jus à indenização no valor de R$ 13.500,00. Na hipótese versada 

verifico que a parte autora não comprovou nos autos fazer jus ao valor da 

indenização securitária referente ao Seguro Obrigatório – DPVAT, tendo 

em vista que ela sequer aportou aos autos qualquer laudo demonstrando o 

grau de sua debilidade, bem como deixou de comparecer à perícia 

designada nos autos, mesmo sendo devidamente intimada. Ora, é sabido 

que para os casos de cobertura do Seguro DPVAT, quando a invalidez do 

beneficiário for parcial, a mesma deverá ser quantificada de acordo com o 

grau da lesão (percentual da invalidez), a teor da a Súmula nº. 474, do 

colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA in verbis: “A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez.” A corroborar, colaciono o 

seguinte aresto: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL 

INCOMPLETA CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO DEVE CONDIZER AO GRAU 

DE INVALIDEZ APRESENTADO. SENTENÇA REFORMADA. Trata-se de 

ação de cobrança em que a parte autora objetiva receber indenização 

securitária decorrente de acidente de trânsito a título de seguro obrigatório 

DPVAT por invalidez, julgada procedente na origem. A partir da edição da 

Súmula nº 474 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, descabe qualquer 

discussão a respeito da imprescindibilidade da quantificação das lesões 

de caráter permanente para a apuração do valor devido a título de DPVAT 

nos casos de invalidez permanente, assim como da utilização da tabela 

constituída pela Lei nº 11.945/2009, a qual é aplicável inclusive aos 

acidentes ocorridos antes de sua vigência. De acordo com a redação do 

artigo 3º da Lei nº 6.194/1974, a indenização securitária é devida quando 

da existência de invalidez permanente, com observância das alterações 

trazidas pela Lei nº 11.482/2007. Assim, o valor das indenizações em 

caso de invalidez permanente varia conforme o caso, utilizando-se a 

tabela modificada pela Lei nº 11.945/2009. "In casu", considerando a 

tabela SUSEP/DPAVT prevista na Lei nº 11.945/2009, bem como a perícia 

médica realizada e o grau de invalidez apresentado, a indenização devida 

à autora deve ser calculada no percentual de 38% de 70%, de modo que, 

o valor devido é de R$ 3.591,00 (...), devendo ser corrigido com base na 

variação do IGP-M, a partir da data do sinistro (17/07/2007) e juros legais a 

contar da citação. Sentença reformada. APELAÇÃO PROVIDA.” (TJRS, 

Apelação Cível Nº 70051079499, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 24/10/2013). 

“APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PARCIAL 

PERMAMENTE - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - 

COMPLEMENTAÇÃO.PRETENSÃO EM RECEBER R$ 13.500,00, 

INDEPENDENTE DO GRAU DE INVALIDEZ - IMPOSSIBILIDADE - 

PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER FEITO DE ACORDO COM 

O GRAU DE INVALIDEZ AFERIDO - APLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 

Nº 340 DE 29/12/2006, CONVERTIDA, NA LEI 11.482 QUE ENTROU EM 

VIGOR EM 31/05/2007- AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL QUE COMPROVE 

O GRAU DE INVALIDEZ - SUM/STJ 474. A Medida Provisória nº 340/2006, 

convertida na Lei 11.482/2007, indica que a indenização do seguro 

obrigatório por invalidez permanente, varia pelo grau de invalidez, 

observado constar da letra 2 da lei - em "até" 13.500,00. Permitindo-se 

concluir desta forma, que o valor da cobertura, nos casos de invalidez 

permanente, varia conforme o grau de incapacidade da vítima. Cite-se 

Súmula do Superior Tribunal de Justiça, neste sentido: "A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez". (Súmula 474).APELAÇÃO 

DESPROVIDA” (TJ-PR 8488860 PR 848886-0 (Acórdão), Relator: Arquelau 

Araujo Ribas, Data de Julgamento: 13/09/2012, 10ª Câmara Cível). 

Portanto, denota-se que a autora desatendeu o que dispõe a regra do art. 

373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que manteve a sistemática 

do CPC/1973, acerca da necessidade de a parte autora provar os fatos 

constitutivos do seu direito. Isso porque, no Direito Processual Civil 

Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, significando que ao afirmar os 

fatos o autor e o réu têm o ônus de provar as suas alegações, sob pena 

de não serem consideradas verdadeiras. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitiero, in Novo Código de Processo Civil 

Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395, 

prescrevem que “o art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de 

acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre 

provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele 

afirmado; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de 

provar conforme nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no direito 

brasileiro é realizada de maneira fixa pela nossa legislação”. Assim, 

apesar de haver presunção relativa de veracidade dos fatos alegados 

pela requerente, esta não os comprovou, tendo em vista que de tudo que 

se extrai dos autos observa-se que as alegações narradas na inicial 

apenas ficaram relegado ao campo hipotético, sem qualquer prova robusta 

de que o autor tenha sofrido lesão do permanente em virtude do acidente 

de trânsito descrito na inicial. Ressalto, ainda, que oportunizada a 

produção de prova pericial a parte autora não compareceu à perícia 

designada, tornando impossível o reconhecimento do pedido formulado na 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069717/3/2020 Página 208 de 426



inicial. Nesse sentido, colaciono os seguintes arestos: “Seguro obrigatório 

de veículo (DPVAT). Cobrança. Alegação de invalidez permanente. 

Documentos apresentados pelo autor que não demonstram tal condição. 

Autor que não comparece à perícia agendada, sem apresentar um motivo 

plausível. Preclusão da prova. Invalidez não demonstrada. Necessidade, 

nos termos da legislação vigente por ocasião do ajuizamento da demanda. 

Ação improcedente. Sentença mantida. Recurso improvido”. (TJ-SP - APL: 

00109674720138260100 SP 0010967-47.2013.8.26.0100, Relator: Ruy 

Coppola, Data de Julgamento: 22/01/2015, 32ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 22/01/2015). “SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Lesão 

incapacitante Necessária perícia para quantificar o grau da invalidez Autor 

que não comparece à perícia designada Ausência não justificada Ônus da 

prova Artigo 333, I, do Código de Processo Civil Improcedência da ação 

mantida. Recurso não provido”. (TJ-SP - APL: 10151276420148260100 SP 

1015127-64.2014.8.26.0100, Relator: Sá Moreira de Oliveira, Data de 

Julgamento: 11/12/2014, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 11/12/2014). “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO DPVAT - PROVA PERICIAL - PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA - 

NÃO COMPARECIMENTO - PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO LOCAL DA 

PERICIA INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE RECURSO - PRECLUSÃO - 

CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRENCIA. Inexistindo recurso contra 

a decisão que indeferiu o pedido de realização de prova pericial em 

comarca diversa, opera-se a preclusão quanto ao direito de produzir a 

prova. Ademais, se a parte, intimada pessoalmente, não comparece à 

perícia designada e não justifica sua ausência, não há se falar em 

cerceamento  de  de fesa . ”  (TJMG -  Ape lação  C íve l 

1.0024.14.225822-7/002, Relator(a): Des.(a) Leite Praça , 17ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 04/02/2016, publicação da súmula em 23/02/2016). 

Dessa forma, preclusa a produção de prova pericial para aferir o grau de 

lesão decorrente da suposta invalidez permanente, ante o não 

comparecimento e consequente desinteresse da parte autora na 

realização da perícia, entendo que não restou comprovado no presente 

caso que a autora fazia jus ao recebimento do Seguro Obrigatório. Isto 

posto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, 

extinguindo-se o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como, aos 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da causa, nos termos do art. 85 § 2º CPC. Todavia, sendo a requerente 

beneficiária da assistência judiciária gratuita, ficará suspensa a sua 

condenação nos ônus da sucumbência, até que possam satisfazê-los 

sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito
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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. 
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acolho o pedido e, DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, nos termos do art. 
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expedir o necessário. Decorrido o prazo e não havendo manifestação das 
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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: 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: 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. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069717/3/2020 Página 209 de 426



(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: 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: 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002857-23.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA FATIMA CRAUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1002857-23.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): SELMA FATIMA CRAUS REU: SEGURADORA LÍDER Vistos... 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT proposta por 

SELMA FATIMA CRAUS em desfavor da SEGURADORA LÍDER DE 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, alegando que foi vítima de acidente 

de trânsito ocasionando invalidez permanente. Por entender ser devido o 

recebimento do seguro, requer a condenação da ré ao pagamento do 

seguro DPVAT, no montante de R$ 13.500,00, juntando procuração à Id. 

nº 6155158 - Pág. 3 e documentos. Realizada audiência de conciliação, 

esta restou infrutífera, conforme termo de audiência juntado à Id. nº 

8154210. Citada, a requerida apresentou contestação à Id. nº 8691081, 

alegando, em preliminar, ausência de laudo do IML, ausência de 

comprovação de entrega de documentação, carência de ação pela 

ausência de pedido administrativo, carência de ação – boletim de 

ocorrência sem averiguação dos fatos. No mérito, aduz que inexiste prova 

da invalidez e seu grau e que, acaso constatada, deve ser atendida a 

tabela de quantificação até o limite de R$ 13.500,00, com correção a partir 

da propositura da ação e juros da citação, vez que constitucional a Medida 

Provisória n. 451/2008 e a decorrente Lei n.° 11.945/09, bem como 

ausência de boletim de ocorrência. Requer o acolhimento da preliminar ou 

a improcedência do pedido. Junta procuração, substabelecimento e 

documentos. Ao final, ressalta que a aplicação de juros de mora deverá 

incidir a partir da citação válida, correção monetária a partir do ajuizamento 
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da ação e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. 

Saneado o feito e designada data para a realização da perícia médica (Id. 

nº 11945554), a parte autora não compareceu, e mesmo depois de 

intimada para manifestar-se, quedou-se inerte, conforme certificado à Id. 

nº 24668336. Após, os autos vieram conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

Conforme relatado alhures, cuida-se de ação de cobrança de seguro 

obrigatório DPVAT proposta contra Seguradora Líder. É cediço que o 

seguro DPVAT foi criado por meio da Lei n. 6.194/74, e é obrigatório para 

todos os veículos automotores, pois visa garantir que as vítimas de 

acidente de trânsito sejam indenizadas no caso de eventual sinistro. A lei 

traz ainda as situações em que é cabível a indenização: a morte e a 

invalidez permanente, sob forma de reembolso, e despesas comprovadas 

com atendimento médico-hospitalar. A invalidez deve ser atestada com 

laudo do Instituto Médico Legal (§5º, artigo 5º da Lei 6.194/74) e em ação 

judicial também por perícia técnica, a fim de apurar a extensão da 

incapacidade e, consequentemente, o valor do capital segurado. Pois bem, 

observo que a parte autora afirma na exordial que o acidente de trânsito 

lhe causou invalidez permanente, razão pela qual faz jus à indenização no 

valor de R$ 13.500,00. Na hipótese versada verifico que a parte autora 

não comprovou nos autos fazer jus ao valor da indenização securitária 

referente ao Seguro Obrigatório – DPVAT, tendo em vista que ela sequer 

aportou aos autos qualquer laudo demonstrando o grau de sua debilidade, 

bem como deixou de comparecer à perícia designada nos autos, mesmo 

sendo devidamente intimada. Ora, é sabido que para os casos de 

cobertura do Seguro DPVAT, quando a invalidez do beneficiário for 

parcial, a mesma deverá ser quantificada de acordo com o grau da lesão 

(percentual da invalidez), a teor da a Súmula nº. 474, do colendo 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA in verbis: “A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez.” A corroborar, colaciono o seguinte 

aresto: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA 

CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO DEVE CONDIZER AO GRAU DE INVALIDEZ 

APRESENTADO. SENTENÇA REFORMADA. Trata-se de ação de cobrança 

em que a parte autora objetiva receber indenização securitária decorrente 

de acidente de trânsito a título de seguro obrigatório DPVAT por invalidez, 

julgada procedente na origem. A partir da edição da Súmula nº 474 do 

egrégio Superior Tribunal de Justiça, descabe qualquer discussão a 

respeito da imprescindibilidade da quantificação das lesões de caráter 

permanente para a apuração do valor devido a título de DPVAT nos casos 

de invalidez permanente, assim como da utilização da tabela constituída 

pela Lei nº 11.945/2009, a qual é aplicável inclusive aos acidentes 

ocorridos antes de sua vigência. De acordo com a redação do artigo 3º da 

Lei nº 6.194/1974, a indenização securitária é devida quando da 

existência de invalidez permanente, com observância das alterações 

trazidas pela Lei nº 11.482/2007. Assim, o valor das indenizações em 

caso de invalidez permanente varia conforme o caso, utilizando-se a 

tabela modificada pela Lei nº 11.945/2009. "In casu", considerando a 

tabela SUSEP/DPAVT prevista na Lei nº 11.945/2009, bem como a perícia 

médica realizada e o grau de invalidez apresentado, a indenização devida 

à autora deve ser calculada no percentual de 38% de 70%, de modo que, 

o valor devido é de R$ 3.591,00 (...), devendo ser corrigido com base na 

variação do IGP-M, a partir da data do sinistro (17/07/2007) e juros legais a 

contar da citação. Sentença reformada. APELAÇÃO PROVIDA.” (TJRS, 

Apelação Cível Nº 70051079499, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 24/10/2013). 

“APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PARCIAL 

PERMAMENTE - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - 

COMPLEMENTAÇÃO.PRETENSÃO EM RECEBER R$ 13.500,00, 

INDEPENDENTE DO GRAU DE INVALIDEZ - IMPOSSIBILIDADE - 

PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER FEITO DE ACORDO COM 

O GRAU DE INVALIDEZ AFERIDO - APLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 

Nº 340 DE 29/12/2006, CONVERTIDA, NA LEI 11.482 QUE ENTROU EM 

VIGOR EM 31/05/2007- AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL QUE COMPROVE 

O GRAU DE INVALIDEZ - SUM/STJ 474. A Medida Provisória nº 340/2006, 

convertida na Lei 11.482/2007, indica que a indenização do seguro 

obrigatório por invalidez permanente, varia pelo grau de invalidez, 

observado constar da letra 2 da lei - em "até" 13.500,00. Permitindo-se 

concluir desta forma, que o valor da cobertura, nos casos de invalidez 

permanente, varia conforme o grau de incapacidade da vítima. Cite-se 

Súmula do Superior Tribunal de Justiça, neste sentido: "A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez". (Súmula 474).APELAÇÃO 

DESPROVIDA” (TJ-PR 8488860 PR 848886-0 (Acórdão), Relator: Arquelau 

Araujo Ribas, Data de Julgamento: 13/09/2012, 10ª Câmara Cível). 

Portanto, denota-se que a autora desatendeu o que dispõe a regra do art. 

373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que manteve a sistemática 

do CPC/1973, acerca da necessidade de a parte autora provar os fatos 

constitutivos do seu direito. Isso porque, no Direito Processual Civil 

Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, significando que ao afirmar os 

fatos o autor e o réu têm o ônus de provar as suas alegações, sob pena 

de não serem consideradas verdadeiras. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitiero, in Novo Código de Processo Civil 

Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395, 

prescrevem que “o art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de 

acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre 

provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele 

afirmado; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de 

provar conforme nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no direito 

brasileiro é realizada de maneira fixa pela nossa legislação”. Assim, 

apesar de haver presunção relativa de veracidade dos fatos alegados 

pela requerente, esta não os comprovou, tendo em vista que de tudo que 

se extrai dos autos observa-se que as alegações narradas na inicial 

apenas ficaram relegado ao campo hipotético, sem qualquer prova robusta 

de que o autor tenha sofrido lesão do permanente em virtude do acidente 

de trânsito descrito na inicial. Ressalto, ainda, que oportunizada a 

produção de prova pericial a parte autora não compareceu à perícia 

designada, tornando impossível o reconhecimento do pedido formulado na 

inicial. Nesse sentido, colaciono os seguintes arestos: “Seguro obrigatório 

de veículo (DPVAT). Cobrança. Alegação de invalidez permanente. 

Documentos apresentados pelo autor que não demonstram tal condição. 

Autor que não comparece à perícia agendada, sem apresentar um motivo 

plausível. Preclusão da prova. Invalidez não demonstrada. Necessidade, 

nos termos da legislação vigente por ocasião do ajuizamento da demanda. 

Ação improcedente. Sentença mantida. Recurso improvido”. (TJ-SP - APL: 

00109674720138260100 SP 0010967-47.2013.8.26.0100, Relator: Ruy 

Coppola, Data de Julgamento: 22/01/2015, 32ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 22/01/2015). “SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Lesão 

incapacitante Necessária perícia para quantificar o grau da invalidez Autor 

que não comparece à perícia designada Ausência não justificada Ônus da 

prova Artigo 333, I, do Código de Processo Civil Improcedência da ação 

mantida. Recurso não provido”. (TJ-SP - APL: 10151276420148260100 SP 

1015127-64.2014.8.26.0100, Relator: Sá Moreira de Oliveira, Data de 

Julgamento: 11/12/2014, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 11/12/2014). “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO DPVAT - PROVA PERICIAL - PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA - 

NÃO COMPARECIMENTO - PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO LOCAL DA 

PERICIA INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE RECURSO - PRECLUSÃO - 

CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRENCIA. Inexistindo recurso contra 

a decisão que indeferiu o pedido de realização de prova pericial em 

comarca diversa, opera-se a preclusão quanto ao direito de produzir a 

prova. Ademais, se a parte, intimada pessoalmente, não comparece à 

perícia designada e não justifica sua ausência, não há se falar em 

cerceamento  de  de fesa . ”  (TJMG -  Ape lação  C íve l 

1.0024.14.225822-7/002, Relator(a): Des.(a) Leite Praça , 17ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 04/02/2016, publicação da súmula em 23/02/2016). 

Dessa forma, preclusa a produção de prova pericial para aferir o grau de 

lesão decorrente da suposta invalidez permanente, ante o não 

comparecimento e consequente desinteresse da parte autora na 

realização da perícia, entendo que não restou comprovado no presente 

caso que a autora fazia jus ao recebimento do Seguro Obrigatório. Isto 

posto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, 

extinguindo-se o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como, aos 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da causa, nos termos do art. 85 § 2º CPC. Todavia, sendo a requerente 

beneficiária da assistência judiciária gratuita, ficará suspensa a sua 

condenação nos ônus da sucumbência, até que possam satisfazê-los 

sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Em relação aos 

honorários periciais depositados nos autos a Id. nº 12801805, determino a 

devolução em favor da Seguradora mediante alvará, devendo a Sra. 

Gestora providenciar o necessário. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito
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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
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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: 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))
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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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004404-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARENILDES ARAUJO TAQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS TÚLIO FERNANDES DE MELO OAB - MT0016291A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - 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, 15 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004404-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARENILDES ARAUJO TAQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS TÚLIO FERNANDES DE MELO OAB - MT0016291A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - 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, 15 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002361-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PENTA SERVICOS DE MAQUINAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO MARTINS VERÃO OAB - MT4893-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAROCCO MARCHESIN & CIA LTDA - ME (REU)

SICREDI CENTRO NORTE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT4917-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO NO PRAZO 

DE QUINZE DIAS. VÁRZEA GRANDE, 15 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004147-68.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO CUSTODIO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA NEIDE MORAES COSTA OAB - MT15643-O (ADVOGADO(A))

SANLEI COSTA DOS SANTOS OAB - MT24714/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1004147-68.2020.8.11.0002 

AUTOR(A): EDINALDO CUSTODIO PEREIRA REU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que o requerimento 

administrativo formulado pelo autor não foi aceito pela seguradora em 

razão da falta de documentos exigidos pela lei (id. 28998478). Assim, 

considerando que o autor não comprovou ter juntado os documentos 

necessários à regulação do sinistro, os quais estão devidamente listados 

n o  s i t e  d a  S e g u r a d o r a  L í d e r 

(https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Documentacao-Invalidez-Per

manente.aspx), não se pode afirmar que houve o prévio requerimento 
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administrativo. Destarte, admitir que o interesse de agir está demonstrado 

com o mero protocolo do requerimento administrativo, destituído dos 

documentos necessários à regulação do sinistro, burlaria a orientação 

jurisprudencial da Excelsa Corte de que “O requerimento administrativo 

prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial.” 

(STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro Paulo de 

Tarso Sanseverino, DJe 08/08/2011). Ante o exposto, em homenagem ao 

disposto no art. 10, do CPC, deverá a parte autora manifestar-se sobre a 

possível extinção do feito sem resolução do mérito, em razão da ausência 

de interesse de agir. Prazo 15 dias. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e façam os autos imediatamente conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 12 de fevereiro 2020. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003315-06.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYTON FRAGOSO DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MORAES DE OLIVEIRA OAB - MT0012913A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (REU)

MRV ENGENHARIA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1003315-06.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): CLEYTON FRAGOSO DE JESUS REU: MRV ENGENHARIA, 

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. Vistos etc. Cleyton 

Fragoso de Jesus propôs Ação Declaratória de Abusividade de Cláusula 

c/c Perdas e Danos em desfavor de MRV engenharia e Participações e 

Prime Incorporações S/A ambos qualificados, pelos fatos e fundamentos 

de direito expostos na exordial. No decorrer da demanda, as partes 

firmaram acordo extrajudicial (Id. 24097661), pugnando por sua 

homologação, bem assim a extinção do processo. Vieram os autos 

conclusos. É o sucinto relatório. Fundamento. Decido. Observo que os 

termos tratados no ajuste entabulado entre as partes versam sobre 

direitos disponíveis. Desse modo, homologo por sentença o inteiro teor do 

ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos efeitos. Em 

consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, julgo 

extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, “b”, 

do CPC. Honorários advocatícios nos termos pactuados. Custas nos 

termos do art. 90, § 3º, do CPC. Com o trânsito em julgado, procedam as 

baixas e anotações de estilo, arquivando os autos. P. I. e Cumpra-se. 

Várzea Grande, 12 de fevereiro de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004168-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO SAUDE S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA ZIDAN OAB - SP155563 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARMANDO SOUZA GOMES - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004168-78.2019.8.11.0002. 

EXEQUENTE: BRADESCO SAUDE S/A EXECUTADO: ARMANDO SOUZA 

GOMES - ME Vistos etc. Homologo para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos o acordo celebrado entre as partes no Id. 24778409. Em 

consequência, determino a suspensão do presente, até efetivo 

cumprimento do acordo entabulado, que se dará no dia 20.07.2020. 

Decorrido o prazo avençado, dê-se vista ao exequente para que, no 

prazo legal, requeira o que entender de direito. Prazo: 10 dias. Decorrido o 

prazo e nada sendo requerido, conclusos para extinção do feito. 

Intimem-se e cumpra-se. Várzea Grande, 12 de fevereiro de 2020. 

(assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-27 OPOSIÇÃO

Processo Número: 1004543-45.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA CRISTINA CAPATO (OPOENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT4651-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS ANTONIO SICHOSKI (OPOSTO)

 

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 AS GUIAS E COMPROVANTE DE 

PAGAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NO PRAZO DE DEZ DIAS. VÁRZEA 

GRANDE, 15 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002951-68.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

UANDERSON BISPO DOS SANTOS (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos: 1002951-68.2017.8.11.0002 

AUTOR(A): UANDERSON BISPO DOS SANTOS REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório – DPVAT, proposta por UANDERSON BISPO DOS 

SANTOS contra PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, ambos já 

qualificados nos autos em epígrafe, pelos fatos e fundamentos constantes 

na exordial. Relata a inicial que o autor foi vítima de acidente 

automobilístico em 23/01/2017 (id.9244933) que lhe causou lesão nos 

arcos costais, no antebraço direito e demais fraturas. Nestes termos, 

pleiteou a condenação da requerida ao pagamento da indenização devida, 

corrigida monetariamente desde a propositura da ação, que fixou o valor 

da indenização em R$ 13.500,00. Pede os benefícios da justiça gratuita. 

Determinada a emenda à inicial (id. 9037726), esta foi realizada (id. 

9244933). Recebido a emenda a inicial fora concedido o benefício de 

justiça gratuita e designando audiência de conciliação no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania (id. 10388172). Não se obteve êxito 

na realização de acordo, sendo o autor submetido à avaliação médica. 

Tendo a parte autora pleiteado pela juntada da avaliação (id. 11091955). A 

parte requerida apresentou a contestação (id. 11272373). A parte autora 

a impugnação à contestação (id. 11418787). O feito foi saneado (id. 

16053742) e determinado à juntada da avaliação médica realizada na 

cessão de conciliação no CEJUSC. A avaliação médica foi juntada sob id. 

21733828. A requerida se manifestou (id. 23358561) e a parte autora 

nada manifestou. Vieram os autos conclusos. É o relatório Fundamento e 

Decido Verifica-se que, as partes não têm interesse na produção de 

novas provas, a prova é exclusivamente documental e pericial, de forma 

que o feito se encontra satisfatoriamente instruído. Diante da 

desnecessidade de produção de novas provas, (artigo 355, incisos I, do 

CPC) e atento ao artigo 1º, inciso II, do Provimento 26/2008 – Corregedoria 

Geral da Justiça, cujo teor prevê a prioridade na tramitação de ações em 

que figurem como parte pessoa portadora de debilidade profissional 

decorrente de acidente de trânsito, passo ao julgamento da presente ação 

pelos fundamentos que seguem. Considerando que o feito já fora 

saneado, procedo com a análise do mérito. Em análise do mérito, 

verifica-se que os documentos acostados à inicial comprovam a 

ocorrência do sinistro e estão em conformidade com o disposto no artigo 

5º da Lei n. 9.194/74. De outro norte, o laudo de avaliação médica indicou 

a existência de danos anatômicos e/ou funcionais definitivos com 

repercussão leve no membro superior direito e residual na estrutura 

torácica, assim as lesões apresentadas são parciais incompletas. 

Segundo o art. 3º, inciso II, da Lei n. 6194/74, “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e 

conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez 

permanente”. Para aferir o quantum devido, destaca-se que a situação se 
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amolda ao parágrafo 1º, inciso I, do artigo em comento, com a seguinte 

redação: “§ 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”. Sobre o tema o 

Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 474, que estabelece: “A 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. No 

caso em questão, como visto, a invalidez imposta ao autor por força do 

acidente sofrido, ainda que permanente, não é total, mas parcial. Assim, o 

pedido de pagamento de indenização pelo teto veiculado na exordial não 

procede. Destarte, o autor faz jus ao recebimento da indenização pelo 

seguro obrigatório decorrente das lesões permanentes e parciais da 

seguinte forma: Do membro superior direito - 25% dos 70% da importância 

segurada para lesões permanentes nos membros superiores (R$ 

9.450,00), ou seja, R$2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos). Da estrutura torácica - 10% dos 100% da 

importância segurada para lesões permanentes na estrutura torácica (R$ 

13.500,00), ou seja, R$1.350,00 (um mil e trezentos e cinquenta reais). 

Totalizando a quantia de R$ 3.712,50 (três mil e setecentos e doze reais e 

cinquenta centavos). ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a presente demanda e julgo extinto o feito COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO com base no art. 487, I, do CPC, a fim de 

condenar a empresa requerida ao pagamento do seguro obrigatório no 

importe de R$ 3.712,50 (três mil e setecentos e doze reais e cinquenta 

centavos) ao autor, a título de indenização pelas lesões corporais 

decorrentes de acidente com veículo automotor. Em se tratando de 

recebimento de seguro obrigatório DPVAT, o valor da condenação deve 

ser corrigido monetariamente pelo INPC, por ser o índice que melhor reflete 

a atualização da moeda, desde o evento danoso (Súmula 43 do STJ), 

conforme entendimento jurisprudencial pátrio, e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súmula 426 do 

STJ). Decaindo a parte autora em parte mínima do pedido, é justo e 

razoável que a sucumbência seja suportada em sua totalidade pela ré, nos 

termos do parágrafo único, do art. 86, do CPC. Assim, condeno o réu ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários 

sucumbenciais, que arbitro em R$1.000,00 (um mil reais), com fulcro no 

artigo 85, §8º, 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 

desarquivamento a pedido das partes. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande,12 de fevereiro de 2020. (Assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002951-68.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

UANDERSON BISPO DOS SANTOS (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos: 1002951-68.2017.8.11.0002 

AUTOR(A): UANDERSON BISPO DOS SANTOS REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório – DPVAT, proposta por UANDERSON BISPO DOS 

SANTOS contra PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, ambos já 

qualificados nos autos em epígrafe, pelos fatos e fundamentos constantes 

na exordial. Relata a inicial que o autor foi vítima de acidente 

automobilístico em 23/01/2017 (id.9244933) que lhe causou lesão nos 

arcos costais, no antebraço direito e demais fraturas. Nestes termos, 

pleiteou a condenação da requerida ao pagamento da indenização devida, 

corrigida monetariamente desde a propositura da ação, que fixou o valor 

da indenização em R$ 13.500,00. Pede os benefícios da justiça gratuita. 

Determinada a emenda à inicial (id. 9037726), esta foi realizada (id. 

9244933). Recebido a emenda a inicial fora concedido o benefício de 

justiça gratuita e designando audiência de conciliação no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania (id. 10388172). Não se obteve êxito 

na realização de acordo, sendo o autor submetido à avaliação médica. 

Tendo a parte autora pleiteado pela juntada da avaliação (id. 11091955). A 

parte requerida apresentou a contestação (id. 11272373). A parte autora 

a impugnação à contestação (id. 11418787). O feito foi saneado (id. 

16053742) e determinado à juntada da avaliação médica realizada na 

cessão de conciliação no CEJUSC. A avaliação médica foi juntada sob id. 

21733828. A requerida se manifestou (id. 23358561) e a parte autora 

nada manifestou. Vieram os autos conclusos. É o relatório Fundamento e 

Decido Verifica-se que, as partes não têm interesse na produção de 

novas provas, a prova é exclusivamente documental e pericial, de forma 

que o feito se encontra satisfatoriamente instruído. Diante da 

desnecessidade de produção de novas provas, (artigo 355, incisos I, do 

CPC) e atento ao artigo 1º, inciso II, do Provimento 26/2008 – Corregedoria 

Geral da Justiça, cujo teor prevê a prioridade na tramitação de ações em 

que figurem como parte pessoa portadora de debilidade profissional 

decorrente de acidente de trânsito, passo ao julgamento da presente ação 

pelos fundamentos que seguem. Considerando que o feito já fora 

saneado, procedo com a análise do mérito. Em análise do mérito, 

verifica-se que os documentos acostados à inicial comprovam a 

ocorrência do sinistro e estão em conformidade com o disposto no artigo 

5º da Lei n. 9.194/74. De outro norte, o laudo de avaliação médica indicou 

a existência de danos anatômicos e/ou funcionais definitivos com 

repercussão leve no membro superior direito e residual na estrutura 

torácica, assim as lesões apresentadas são parciais incompletas. 

Segundo o art. 3º, inciso II, da Lei n. 6194/74, “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e 

conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez 

permanente”. Para aferir o quantum devido, destaca-se que a situação se 

amolda ao parágrafo 1º, inciso I, do artigo em comento, com a seguinte 

redação: “§ 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”. Sobre o tema o 

Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 474, que estabelece: “A 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. No 

caso em questão, como visto, a invalidez imposta ao autor por força do 

acidente sofrido, ainda que permanente, não é total, mas parcial. Assim, o 

pedido de pagamento de indenização pelo teto veiculado na exordial não 

procede. Destarte, o autor faz jus ao recebimento da indenização pelo 

seguro obrigatório decorrente das lesões permanentes e parciais da 

seguinte forma: Do membro superior direito - 25% dos 70% da importância 

segurada para lesões permanentes nos membros superiores (R$ 

9.450,00), ou seja, R$2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos). Da estrutura torácica - 10% dos 100% da 

importância segurada para lesões permanentes na estrutura torácica (R$ 

13.500,00), ou seja, R$1.350,00 (um mil e trezentos e cinquenta reais). 

Totalizando a quantia de R$ 3.712,50 (três mil e setecentos e doze reais e 

cinquenta centavos). ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a presente demanda e julgo extinto o feito COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO com base no art. 487, I, do CPC, a fim de 

condenar a empresa requerida ao pagamento do seguro obrigatório no 

importe de R$ 3.712,50 (três mil e setecentos e doze reais e cinquenta 

centavos) ao autor, a título de indenização pelas lesões corporais 
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decorrentes de acidente com veículo automotor. Em se tratando de 

recebimento de seguro obrigatório DPVAT, o valor da condenação deve 

ser corrigido monetariamente pelo INPC, por ser o índice que melhor reflete 

a atualização da moeda, desde o evento danoso (Súmula 43 do STJ), 

conforme entendimento jurisprudencial pátrio, e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súmula 426 do 

STJ). Decaindo a parte autora em parte mínima do pedido, é justo e 

razoável que a sucumbência seja suportada em sua totalidade pela ré, nos 

termos do parágrafo único, do art. 86, do CPC. Assim, condeno o réu ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários 

sucumbenciais, que arbitro em R$1.000,00 (um mil reais), com fulcro no 

artigo 85, §8º, 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 

desarquivamento a pedido das partes. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande,12 de fevereiro de 2020. (Assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1013091-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO REIS FERREIRA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - MT19110/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1013091-93.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): APARECIDO REIS FERREIRA DA CRUZ REU: AZUL LINHAS 

AEREAS Vistos etc. Em face da petição acostada no Id. 27475150, em que 

a parte autora requer a extinção do feito, nos termos do art. 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, homologo a desistência 

manifestada, para que surta seus jurídicos e legais efeitos e, via de 

consequência julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, VIII, Código de Processo Civil. Custas se houver pelo 

autor diante de sua desistência, conforme prevê o artigo 90 do CPC. Sem 

condenação em honorários advocatícios, diante da inexistência do 

contraditório. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo. P. I. e Cumpra-se. Várzea Grande, 12 de fevereiro de 

2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005760-60.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PERFILADOS MULTIACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DECIO JOSE TESSARO OAB - MT3162-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOSSAN PECAS E SERVICOS HIDRAULICOS LTDA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA MANIFESTAR A RESPEITO DA NEGATIVA DE CITAÇÃO NO 

PRAZO DE DEZ DIAS. VÁRZEA GRANDE, 15 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005939-96.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA GOMES CASTANHO (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos: 1005939-96.2016.8.11.0002 

REQUERENTE: FRANCISCA GOMES CASTANHO REQUERIDO: ITAU 

SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE DIFERENÇA DO VALOR PAGO DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

– DPVAT COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS, proposta por 

FRANCISCA GOMES CASTANHO, contra ITAÚ SEGUROS DE AUTO E 

RESIDÊNCIA S/A, ambos já qualificados nos autos em epígrafe, pelos fatos 

e fundamentos constantes na exordial. Relata a inicial que a autora foi 

vítima de acidente automobilístico em 06/08/2016 que lhe causou lesões 

permanentes. Recebeu administrativamente a quantia de R$ 2.531,25 (dois 

mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Nestes 

termos, pleiteou a exibição dos documentos responsáveis pelo 

procedimento administrativo da seguradora/requerida e a condenação da 

requerida ao pagamento da diferença, com os acréscimos legais, além dos 

honorários advocatícios. Pede os benefícios da justiça gratuita. A inicial foi 

recebida, concedido o beneficio de justiça gratuita, deferido o pedido de 

exibição de documentos e designando audiência de conciliação no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (id. 5541433). Não se 

obteve êxito na realização de acordo, sendo a autora submetida à 

avaliação médica. Tendo esta pleiteado pela juntada da avaliação (id. 

7773401). A parte requerida apresentou a contestação e exibiu os 

documentos acerca procedimento administrativo (id. 7841788). Em 

seguida, aportou-se a impugnação à contestação (id. 12122270). O feito 

foi saneado (id. 18058814). Determinado a juntada de avaliação médica 

realizada no CEJUSC. Juntou-se o Avaliação Médica (id. 20645426). 

Intimados a manifestar quanto ao laudo, a parte autora não se opôs ao 

resultado da avaliação médica (id. 206875593) e a parte requerida 

igualmente não se opôs (id. 20697797). Vieram os autos conclusos. É o 

relatório Fundamento e Decido Atento ao artigo 1º, inciso II, do Provimento 

26/2008 – Corregedoria Geral da Justiça, cujo teor prevê a prioridade na 

tramitação de ações em que figurem como parte pessoa portadora de 

debilidade profissional decorrente de acidente de trânsito, passo ao 

julgamento da presente ação pelos fundamentos que seguem. 

Considerando que o feito já fora saneado, procedo com a análise do 

mérito. Em análise do mérito, verifica-se que os documentos acostados à 

inicial comprovam a ocorrência do sinistro e estão em conformidade com o 

disposto no artigo 5º da Lei n. 9.194/74. De outro norte, o laudo pericial 

indicou a existência de danos anatômicos e/ou funcionais definitivos com 

repercussão média no membro superior esquerdo, assim as lesões 

apresentadas são parciais incompletas. Segundo o art. 3º, inciso II, da Lei 

n. 6194/74, “Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 

2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso 

de invalidez permanente”. Para aferir o quantum devido, destaca-se que a 

situação se amolda ao parágrafo 1º, inciso I, do artigo em comento, com a 

seguinte redação: “§ 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.” Sobre o tema o 

Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 474, que estabelece: “A 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. No 

caso em questão, como visto, a invalidez imposta a autora por força do 

acidente sofrido, ainda que permanente, não é total, mas parcial. Assim, o 

pedido de pagamento de indenização pelo teto veiculado na exordial não 

procede. Destarte, a autora faz jus ao recebimento da indenização pelo 

seguro obrigatório decorrente de lesão permanente e parcial no membro 

superior esquerdo, mas da seguinte forma: 50% dos 70% da importância 

segurada para perda completa da mobilidade de um dos membros 
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superiores (R$ 9.450,00), ou seja, R$4.725,00 (quatro mil e setecentos e 

vinte e cinco reais). Todavia, como a parte autora já recebeu 

administrativamente a importância de R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos), é devido a esta o valor de R$ 

2.193,75 (dois mil e cento e noventa e três reais e setenta e cinco 

centavos). ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

presente demanda e julgo extinto o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

com base no art. 487, I, do CPC, a fim de condenar a empresa requerida 

ao pagamento do seguro obrigatório no importe de R$ 2.193,75 (dois mil e 

cento e noventa e três reais e setenta e cinco centavos) a autora, a título 

de indenização pelas lesões corporais decorrentes de acidente com 

veículo automotor. Em se tratando de recebimento de seguro obrigatório 

DPVAT, o valor da condenação deve ser corrigido monetariamente pelo 

INPC, por ser o índice que melhor reflete a atualização da moeda, desde o 

evento danoso (Súmula 43 do STJ), conforme entendimento jurisprudencial 

pátrio, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da citação (Súmula 426 do STJ). Decaindo a parte autora em parte mínima 

do pedido, é justo e razoável que a sucumbência seja suportada em sua 

totalidade pela ré, nos termos do parágrafo único, do art. 86, do CPC. 

Assim, condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como honorários sucumbenciais, que arbitro em R$1.000,00 (um mil 

reais), com fulcro no artigo 85, §8º, 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 desarquivamento a pedido das partes. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 12 de fevereiro de 

2020. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005939-96.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA GOMES CASTANHO (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos: 1005939-96.2016.8.11.0002 

REQUERENTE: FRANCISCA GOMES CASTANHO REQUERIDO: ITAU 

SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE DIFERENÇA DO VALOR PAGO DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

– DPVAT COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS, proposta por 

FRANCISCA GOMES CASTANHO, contra ITAÚ SEGUROS DE AUTO E 

RESIDÊNCIA S/A, ambos já qualificados nos autos em epígrafe, pelos fatos 

e fundamentos constantes na exordial. Relata a inicial que a autora foi 

vítima de acidente automobilístico em 06/08/2016 que lhe causou lesões 

permanentes. Recebeu administrativamente a quantia de R$ 2.531,25 (dois 

mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Nestes 

termos, pleiteou a exibição dos documentos responsáveis pelo 

procedimento administrativo da seguradora/requerida e a condenação da 

requerida ao pagamento da diferença, com os acréscimos legais, além dos 

honorários advocatícios. Pede os benefícios da justiça gratuita. A inicial foi 

recebida, concedido o beneficio de justiça gratuita, deferido o pedido de 

exibição de documentos e designando audiência de conciliação no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (id. 5541433). Não se 

obteve êxito na realização de acordo, sendo a autora submetida à 

avaliação médica. Tendo esta pleiteado pela juntada da avaliação (id. 

7773401). A parte requerida apresentou a contestação e exibiu os 

documentos acerca procedimento administrativo (id. 7841788). Em 

seguida, aportou-se a impugnação à contestação (id. 12122270). O feito 

foi saneado (id. 18058814). Determinado a juntada de avaliação médica 

realizada no CEJUSC. Juntou-se o Avaliação Médica (id. 20645426). 

Intimados a manifestar quanto ao laudo, a parte autora não se opôs ao 

resultado da avaliação médica (id. 206875593) e a parte requerida 

igualmente não se opôs (id. 20697797). Vieram os autos conclusos. É o 

relatório Fundamento e Decido Atento ao artigo 1º, inciso II, do Provimento 

26/2008 – Corregedoria Geral da Justiça, cujo teor prevê a prioridade na 

tramitação de ações em que figurem como parte pessoa portadora de 

debilidade profissional decorrente de acidente de trânsito, passo ao 

julgamento da presente ação pelos fundamentos que seguem. 

Considerando que o feito já fora saneado, procedo com a análise do 

mérito. Em análise do mérito, verifica-se que os documentos acostados à 

inicial comprovam a ocorrência do sinistro e estão em conformidade com o 

disposto no artigo 5º da Lei n. 9.194/74. De outro norte, o laudo pericial 

indicou a existência de danos anatômicos e/ou funcionais definitivos com 

repercussão média no membro superior esquerdo, assim as lesões 

apresentadas são parciais incompletas. Segundo o art. 3º, inciso II, da Lei 

n. 6194/74, “Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 

2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso 

de invalidez permanente”. Para aferir o quantum devido, destaca-se que a 

situação se amolda ao parágrafo 1º, inciso I, do artigo em comento, com a 

seguinte redação: “§ 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.” Sobre o tema o 

Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 474, que estabelece: “A 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. No 

caso em questão, como visto, a invalidez imposta a autora por força do 

acidente sofrido, ainda que permanente, não é total, mas parcial. Assim, o 

pedido de pagamento de indenização pelo teto veiculado na exordial não 

procede. Destarte, a autora faz jus ao recebimento da indenização pelo 

seguro obrigatório decorrente de lesão permanente e parcial no membro 

superior esquerdo, mas da seguinte forma: 50% dos 70% da importância 

segurada para perda completa da mobilidade de um dos membros 

superiores (R$ 9.450,00), ou seja, R$4.725,00 (quatro mil e setecentos e 

vinte e cinco reais). Todavia, como a parte autora já recebeu 

administrativamente a importância de R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos), é devido a esta o valor de R$ 

2.193,75 (dois mil e cento e noventa e três reais e setenta e cinco 

centavos). ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

presente demanda e julgo extinto o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

com base no art. 487, I, do CPC, a fim de condenar a empresa requerida 

ao pagamento do seguro obrigatório no importe de R$ 2.193,75 (dois mil e 

cento e noventa e três reais e setenta e cinco centavos) a autora, a título 

de indenização pelas lesões corporais decorrentes de acidente com 

veículo automotor. Em se tratando de recebimento de seguro obrigatório 

DPVAT, o valor da condenação deve ser corrigido monetariamente pelo 

INPC, por ser o índice que melhor reflete a atualização da moeda, desde o 

evento danoso (Súmula 43 do STJ), conforme entendimento jurisprudencial 

pátrio, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da citação (Súmula 426 do STJ). Decaindo a parte autora em parte mínima 

do pedido, é justo e razoável que a sucumbência seja suportada em sua 

totalidade pela ré, nos termos do parágrafo único, do art. 86, do CPC. 

Assim, condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como honorários sucumbenciais, que arbitro em R$1.000,00 (um mil 

reais), com fulcro no artigo 85, §8º, 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 desarquivamento a pedido das partes. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 12 de fevereiro de 

2020. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007764-41.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONES HENRIQUE DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA LUZIA FIUZA METELO OAB - MT0018544A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos: 1007764-41.2017.8.11.0002 

REQUERENTE: JONES HENRIQUE DA SILVA SOUZA REQUERIDO: 

SEGURADORA LÍDER Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT, proposta por JONES HENRIQUE DA 

SILVA SOUZA, contra SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT LTDA, ambos já qualificados nos autos em epígrafe, 

pelos fatos e fundamentos constantes na exordial. Relata a inicial que, em 

21 de maio de 2017, sofreu um acidente de trânsito, vindo a causar-lhe 

lesão permanente no membro inferior direito. Assim, pugna pelo 

pagamento de 40 (quarenta) vezes o maior salário mínimo vigente no País, 

devidamente corrigido e acrescido de juros legais. Pede os benefícios da 

justiça gratuita. A inicial foi recebida, concedido o beneficio de justiça 

gratuita e designando audiência de conciliação no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania (id. 10387435). Não se obteve êxito na 

realização de acordo, sendo o autor submetido à avaliação médica. Tendo 

este pleiteado pela juntada da avaliação (id. 11116448). No seguimento a 

requerida apresentou a contestação (id. 11268236) e a parte requerente a 

impugnação à contestação (id. 11874356). O feito foi saneado (id. 

18213818), deferindo-se a juntada da avaliação médica. Aportou-se aos 

autos o laudo de avaliação médica (id. 22756959). A parte autora 

manifestou-se sobre a avalição médica (id. 22923397) e a parte requerida 

manifestou-se (id. 26564776). Vieram os autos conclusos. É o relatório 

Fundamento e Decido Atento ao artigo 1º, inciso II, do Provimento 26/2008 

– Corregedoria Geral da Justiça, cujo teor prevê a prioridade na tramitação 

de ações em que figure como parte pessoa portadora de debilidade 

profissional decorrente de acidente de trânsito, passo ao julgamento 

antecipado da presente ação pelos fundamentos que seguem. 

Considerando que o feito já fora saneado, procedo com a análise do 

mérito. Da análise dos autos, verifica-se que os documentos acostados à 

inicial comprovam a ocorrência do sinistro e estão em conformidade com o 

disposto no artigo 5º da Lei n. 9.194/74. De outro norte, embora não tenha 

sido realizada perícia formal a avaliação médica a supre perfeitamente, 

pois elaborada por médicos peritos e respondem de forma clara e 

conclusiva às questões necessárias à solução da lide, tanto assim que as 

partes manifestaram concordância com esta. Referida avaliação médica 

indicou a existência de dano anatômico e/ou funcional definitivo no 

membro inferior direito de 10%, assim a lesão apresentada é parcial 

incompleta. Segundo o art. 3º, inciso II, da Lei n. 6194/74, “Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez 

permanente”. Para aferir o quantum devido, destaca-se que a situação se 

amolda ao parágrafo 1º, inciso I, do artigo em comento, com a seguinte 

redação: “§ 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”. Acerca da 

questão o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 474: “A 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. No 

caso em questão, como visto, a invalidez imposta ao autor por força do 

acidente sofrido, ainda que permanente, não é total, mas parcial. Assim, o 

pedido de pagamento de indenização pelo teto veiculado na exordial não 

procede. Destarte, o autor faz jus ao recebimento da indenização pelo 

seguro obrigatório decorrente de lesão permanente, mas da seguinte 

forma: 10% dos 70% da importância segurada para perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros inferiores (R$ 9.450,00), ou seja, 

R$945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais). ANTE O EXPOSTO, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente demanda e julgo extinto 

o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com base no art. 487, I, do CPC, a 

fim de condenar a empresa requerida ao pagamento do seguro obrigatório 

no importe de R$945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais) ao autor, a 

título de indenização pelas lesões corporais decorrentes de acidente com 

veículo automotor. Em se tratando de recebimento de seguro obrigatório 

DPVAT, o valor da condenação deve ser corrigido monetariamente pelo 

INPC, por ser o índice que melhor reflete a atualização da moeda, desde o 

evento danoso (Súmula 43 do STJ), conforme entendimento jurisprudencial 

pátrio, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da citação (Súmula 426 do STJ). Em razão da sucumbência as despesas 

processuais serão proporcionalmente distribuídas entre os litigantes, nos 

termos do art. 86, do Código de Processo Civil. A parte autora pagará 

honorários aos advogados da requerida, que fixo por equidade em R$ 

1000,00 (um mil reais), em consonância com as diretrizes do art. 85, §§ 2º 

e 8º, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3º 

do CPC em razão da gratuidade concedida ao autor (id. 10387435). E a 

parte ré pagará honorários advocatícios em favor do patrono da parte 

autora, igualmente fixados em R$ 1000,00 (um mil reais). Certificado o 

trânsito em julgado, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, 

arquive-se, procedendo-se às baixas e anotações de estilo, sem prejuízo 

de posterior desarquivamento a pedido das partes. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 12 de fevereiro de 2020. 

(Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007764-41.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONES HENRIQUE DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA LUZIA FIUZA METELO OAB - MT0018544A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos: 1007764-41.2017.8.11.0002 

REQUERENTE: JONES HENRIQUE DA SILVA SOUZA REQUERIDO: 

SEGURADORA LÍDER Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT, proposta por JONES HENRIQUE DA 

SILVA SOUZA, contra SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT LTDA, ambos já qualificados nos autos em epígrafe, 

pelos fatos e fundamentos constantes na exordial. Relata a inicial que, em 

21 de maio de 2017, sofreu um acidente de trânsito, vindo a causar-lhe 

lesão permanente no membro inferior direito. Assim, pugna pelo 

pagamento de 40 (quarenta) vezes o maior salário mínimo vigente no País, 

devidamente corrigido e acrescido de juros legais. Pede os benefícios da 

justiça gratuita. A inicial foi recebida, concedido o beneficio de justiça 

gratuita e designando audiência de conciliação no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania (id. 10387435). Não se obteve êxito na 

realização de acordo, sendo o autor submetido à avaliação médica. Tendo 

este pleiteado pela juntada da avaliação (id. 11116448). No seguimento a 

requerida apresentou a contestação (id. 11268236) e a parte requerente a 

impugnação à contestação (id. 11874356). O feito foi saneado (id. 

18213818), deferindo-se a juntada da avaliação médica. Aportou-se aos 

autos o laudo de avaliação médica (id. 22756959). A parte autora 

manifestou-se sobre a avalição médica (id. 22923397) e a parte requerida 

manifestou-se (id. 26564776). Vieram os autos conclusos. É o relatório 

Fundamento e Decido Atento ao artigo 1º, inciso II, do Provimento 26/2008 

– Corregedoria Geral da Justiça, cujo teor prevê a prioridade na tramitação 

de ações em que figure como parte pessoa portadora de debilidade 

profissional decorrente de acidente de trânsito, passo ao julgamento 

antecipado da presente ação pelos fundamentos que seguem. 

Considerando que o feito já fora saneado, procedo com a análise do 

mérito. Da análise dos autos, verifica-se que os documentos acostados à 

inicial comprovam a ocorrência do sinistro e estão em conformidade com o 

disposto no artigo 5º da Lei n. 9.194/74. De outro norte, embora não tenha 

sido realizada perícia formal a avaliação médica a supre perfeitamente, 
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pois elaborada por médicos peritos e respondem de forma clara e 

conclusiva às questões necessárias à solução da lide, tanto assim que as 

partes manifestaram concordância com esta. Referida avaliação médica 

indicou a existência de dano anatômico e/ou funcional definitivo no 

membro inferior direito de 10%, assim a lesão apresentada é parcial 

incompleta. Segundo o art. 3º, inciso II, da Lei n. 6194/74, “Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez 

permanente”. Para aferir o quantum devido, destaca-se que a situação se 

amolda ao parágrafo 1º, inciso I, do artigo em comento, com a seguinte 

redação: “§ 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”. Acerca da 

questão o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 474: “A 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. No 

caso em questão, como visto, a invalidez imposta ao autor por força do 

acidente sofrido, ainda que permanente, não é total, mas parcial. Assim, o 

pedido de pagamento de indenização pelo teto veiculado na exordial não 

procede. Destarte, o autor faz jus ao recebimento da indenização pelo 

seguro obrigatório decorrente de lesão permanente, mas da seguinte 

forma: 10% dos 70% da importância segurada para perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros inferiores (R$ 9.450,00), ou seja, 

R$945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais). ANTE O EXPOSTO, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente demanda e julgo extinto 

o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com base no art. 487, I, do CPC, a 

fim de condenar a empresa requerida ao pagamento do seguro obrigatório 

no importe de R$945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais) ao autor, a 

título de indenização pelas lesões corporais decorrentes de acidente com 

veículo automotor. Em se tratando de recebimento de seguro obrigatório 

DPVAT, o valor da condenação deve ser corrigido monetariamente pelo 

INPC, por ser o índice que melhor reflete a atualização da moeda, desde o 

evento danoso (Súmula 43 do STJ), conforme entendimento jurisprudencial 

pátrio, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da citação (Súmula 426 do STJ). Em razão da sucumbência as despesas 

processuais serão proporcionalmente distribuídas entre os litigantes, nos 

termos do art. 86, do Código de Processo Civil. A parte autora pagará 

honorários aos advogados da requerida, que fixo por equidade em R$ 

1000,00 (um mil reais), em consonância com as diretrizes do art. 85, §§ 2º 

e 8º, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3º 

do CPC em razão da gratuidade concedida ao autor (id. 10387435). E a 

parte ré pagará honorários advocatícios em favor do patrono da parte 

autora, igualmente fixados em R$ 1000,00 (um mil reais). Certificado o 

trânsito em julgado, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, 

arquive-se, procedendo-se às baixas e anotações de estilo, sem prejuízo 

de posterior desarquivamento a pedido das partes. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 12 de fevereiro de 2020. 

(Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013205-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE FERREIRA HAAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ALBERTO FERREIRA HAAS OAB - 622.395.971-00 

(REPRESENTANTE)

JANDERSON HAAS DE OLIVEIRA OAB - MT17684-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1013205-32.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): ELIZETE FERREIRA HAAS REPRESENTANTE: LUIZ ALBERTO 

FERREIRA HAAS REU: BRADESCO SAUDE S/A Vistos etc. Em face da 

petição acostada no Id. 26450460, onde a parte autora requer a extinção 

do presente feito, nos termos do art. 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, e diante da concordância da parte contrária (Id. 28573661), 

homologo a desistência manifestada, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos e, via de conseqüência julgo extinto o processo, sem 

julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários, diante da gratuidade processual. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo. P. I. e Cumpra-se. Várzea Grande, 12 de fevereiro de 2020. 

(assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013205-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE FERREIRA HAAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ALBERTO FERREIRA HAAS OAB - 622.395.971-00 

(REPRESENTANTE)

JANDERSON HAAS DE OLIVEIRA OAB - MT17684-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1013205-32.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): ELIZETE FERREIRA HAAS REPRESENTANTE: LUIZ ALBERTO 

FERREIRA HAAS REU: BRADESCO SAUDE S/A Vistos etc. Em face da 

petição acostada no Id. 26450460, onde a parte autora requer a extinção 

do presente feito, nos termos do art. 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, e diante da concordância da parte contrária (Id. 28573661), 

homologo a desistência manifestada, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos e, via de conseqüência julgo extinto o processo, sem 

julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários, diante da gratuidade processual. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo. P. I. e Cumpra-se. Várzea Grande, 12 de fevereiro de 2020. 

(assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019029-69.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ONEIDA BRUNO DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILDASIO RAFAEL DOS SANTOS OAB - 112.307.465-87 

(REPRESENTANTE)

DAMARIS ALVES CHAVES OAB - MT12377-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - EPP 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO NO PRAZO 

DE QUINZE DIAS. VÁRZEA GRANDE, 16 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006513-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE ROSA DE SANTANA (AUTOR(A))

ELIAS ALVES DE ALMEIDA (AUTOR(A))
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MARIA XAVIER DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

ANA PAULA GONCALVES (AUTOR(A))

MARIA GELCIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

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, 12 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006513-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE ROSA DE SANTANA (AUTOR(A))

ELIAS ALVES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

MARIA XAVIER DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

ANA PAULA GONCALVES (AUTOR(A))

MARIA GELCIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

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, 12 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006513-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE ROSA DE SANTANA (AUTOR(A))

ELIAS ALVES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

MARIA XAVIER DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

ANA PAULA GONCALVES (AUTOR(A))

MARIA GELCIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

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, 12 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006513-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE ROSA DE SANTANA (AUTOR(A))

ELIAS ALVES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

MARIA XAVIER DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

ANA PAULA GONCALVES (AUTOR(A))

MARIA GELCIDA DA SILVA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

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, 12 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006513-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE ROSA DE SANTANA (AUTOR(A))

ELIAS ALVES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

MARIA XAVIER DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

ANA PAULA GONCALVES (AUTOR(A))

MARIA GELCIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

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, 12 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004289-09.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BENEDITO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA APARECIDA GRACIANO PEREIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO NO PRAZO 

DE QUINZE DIAS. VÁRZEA GRANDE, 25 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010711-34.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR VIANA XAVIER DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DA SILVA ALVES OAB - MT11167-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO NO PRAZO 

DE QUINZE DIAS. VÁRZEA GRANDE, 29 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 
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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: 1005931-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA MENDES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/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))

 

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, 3 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011782-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DE TARSO OLIVEIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOLE JAHN LOCKS OAB - SP321684 (ADVOGADO(A))

ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI OAB - MT20919/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI PROCESSO n. 

1011782-37.2019.8.11.0002 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]->PETIÇÃO 

CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: PAULO DE TARSO OLIVEIRA SOUZA 

Endereço: Rua Doutor Murtinho, 496, Centro, ROSÁRIO OESTE - MT - CEP: 

78470-000 POLO PASSIVO: Nome: SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA 

Endereço: AVENIDA DOM ORLANDO CHAVES, 99, (LOT D SÁVIO), 

CRISTO REI, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78117-400 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO do autor, para, no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestar sobre a correspondência devolvida. VÁRZEA GRANDE, 3 de 

fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008636-51.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA ESPANHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLIA MICHELLE SIMOES GARCIA OAB - PR38569 (ADVOGADO(A))

ANA PAULA GUESSER CORDEIRO OAB - PR88405 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCILEY FURTADO DE CALDAS MOREIRA (REQUERIDO)

RICARDO MOREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1008636-51.2020.8.11.0002 

Vistos, etc. Cumpra-se como deprecado, servindo a cópia de mandado. 

Após, devolva-se com as nossas homenagens. Às providências. Várzea 

Grande/MT, 16 de março d 2020. (Assinado digitalmente) André Mauricio 

Lopes Prioli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005601-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PRANTEL MANGIERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS OAB - MT14146-O 

(ADVOGADO(A))

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT15308-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO BARBIERI FILHO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

HOSANA AURORA BARBIERI (HERDEIRO)

ANA ELIAS BARBIERI (HERDEIRO)

FREDERICO BARBIERI (HERDEIRO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA MANIFESTAR A RESPEITO DA NEGATIVA DE CITAÇÃO NO 

PRAZO DE DEZ DIAS. VÁRZEA GRANDE, 10 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005188-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS BESSA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO BESSA SANTOS OAB - MT0021460A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 

(REU)

ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO NO PRAZO 

DE QUINZE DIAS. VÁRZEA GRANDE, 10 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008559-42.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEMAZA CENTRO-NORTE S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO NUNES BANDEIRA DE MELO OAB - AM4331 (ADVOGADO(A))

GABRIELA MARINHO ALVES OAB - AM13368 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTENSAO CONSTRUTORA E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1008559-42.2020.8.11.0002 

Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que a parte autora deixou de 

comprovar o recolhimento das custas judiciais. Ante o exposto, intime-se a 

parte autora para comprovar o pagamento das despesas judiciais, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 290, parágrafo único, do CPC). Prazo: 

15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande-MT, 16 de março 

de 2020. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008489-25.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MACEDO & SOUZA LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOSOMMA TRANSPORTES LTDA. - ME (REQUERIDO)

JHONATAN SOMMAVILLA (REQUERIDO)

UNIRIO PEDRO SOMMAVILLA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1008489-25.2020.8.11.0002 

Vistos, etc. Cumpra-se como deprecado, servindo a cópia de mandado. 

Após, devolva-se com as nossas homenagens. Às providências. Várzea 

Grande/MT, 16 de março de 2020. (Assinado digitalmente) André Mauricio 

Lopes Prioli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003028-09.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA MARA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUYAN MAGALHAES DE LIMA OAB - MT14353/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAUDEMIR FERREIRA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO NO PRAZO 

DE QUINZE DIAS VÁRZEA GRANDE, 10 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 
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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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005198-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA DE PAULA PAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS TÚLIO FERNANDES DE MELO OAB - MT0016291A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO NO PRAZO 

DE QUINZE DIAS. VÁRZEA GRANDE, 12 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003100-64.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTO PEREIRA DA COSTA (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))

 

se ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos: 

1003100-64.2017.8.11.0002 AUTOR(A): ERNESTO PEREIRA DA COSTA 

REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT, proposta por 

ERNESTO PEREIRA DA COSTA, contra PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, ambos já qualificados nos autos em epígrafe, pelos fatos e 

fundamentos constantes na exordial. Relata a inicial que, em 02 de 

fevereiro de 2017, sofreu um acidente de trânsito, vindo a causar-lhe 

traumatismo craniano encefálico e demais fraturas. Assim, pugna pela 

condenação da parte requerida ao pagamento da indenização 

devidamente atualizada desde a propositura da ação, no de valor de R$ 

13.500,00. A inicial foi recebida, concedido o beneficio de justiça gratuita e 

designando audiência de conciliação no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (id. 8766574). Não se obteve êxito na realização de 

acordo, sendo o autor submetido à avaliação médica. Tendo este pleiteado 

pela juntada da avaliação (id. 10070918). No seguimento a requerida 

apresentou a contestação (id. 10103002) e a parte requerente a 

impugnação à contestação (id. 10570800). O feito foi saneado (id. 

15977866), deferindo-se a juntada da avaliação médica. A requerida 

juntou a avaliação médica e manifestou-se sobre esta (id. 19178073). Em 

seguida a parte autora manifestou-se sobre a avalição médica (id. 

19806491). Vieram os autos conclusos. É o relatório Fundamento e Decido 

Atento ao artigo 1º, inciso II, do Provimento 26/2008 – Corregedoria Geral 

da Justiça, cujo teor prevê a prioridade na tramitação de ações em que 

figure como parte pessoa portadora de debilidade profissional decorrente 

de acidente de trânsito, passo ao julgamento antecipado da presente ação 

pelos fundamentos que seguem. Considerando que o feito já fora 

saneado, procedo com a análise do mérito. Da análise dos autos, 

verifica-se que os documentos acostados à inicial comprovam a 

ocorrência do sinistro e estão em conformidade com o disposto no artigo 

5º da Lei n. 9.194/74. De outro norte, embora não tenha sido realizada 

perícia formal a avaliação médica a supre perfeitamente, pois elaborada 

por médicos peritos e respondem de forma clara e conclusiva às questões 

necessárias à solução da lide, tanto assim que as partes manifestaram 

concordância com esta. Referida avaliação médica indicou a existência de 

dano anatômico e/ou funcional definitivo no membro inferior direito de 10%, 

assim a lesão apresentada é parcial incompleta. Segundo o art. 3º, inciso 

II, da Lei n. 6194/74, “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se 

seguem, por pessoa vitimada: até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) - no caso de invalidez permanente.”. Para aferir o quantum devido, 

destaca-se que a situação se amolda ao parágrafo 1º, inciso I, do artigo 

em comento, com a seguinte redação: “§ 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.” Acerca da 

questão o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 474: “A 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. No 

caso em questão, como visto, a invalidez imposta ao autor por força do 

acidente sofrido, ainda que permanente, não é total, mas parcial. Assim, o 

pedido de pagamento de indenização pelo teto veiculado na exordial não 

procede. Destarte, o autor faz jus ao recebimento da indenização pelo 
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seguro obrigatório decorrente de lesão permanente de um dos membros 

inferiores, mas da seguinte forma: 10% dos 70% da importância segurada 

para perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores (R$ 9.450,00), ou seja, R$945,00 (novecentos e quarenta e 

cinco reais). ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

presente demanda e julgo extinto o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

com base no art. 487, I, do CPC, a fim de condenar a empresa requerida 

ao pagamento do seguro obrigatório no importe de R$945,00 (novecentos 

e quarenta e cinco reais) ao autor, a título de indenização pelas lesões 

corporais decorrentes de acidente com veículo automotor. Em se tratando 

de recebimento de seguro obrigatório DPVAT, o valor da condenação 

deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, por ser o índice que melhor 

reflete a atualização da moeda, desde o evento danoso (Súmula 43 do 

STJ), conforme entendimento jurisprudencial pátrio, e acrescido de juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súmula 426 do 

STJ). Em razão da sucumbência as despesas processuais serão 

proporcionalmente distribuídas entre os litigantes, nos termos do art. 86, 

do Código de Processo Civil. A parte autora pagará honorários aos 

advogados da requerida, que fixo por equidade em R$ 600,00 (seiscentos 

reais), em consonância com as diretrizes do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código 

de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3º do CPC em 

razão da gratuidade concedida ao autor (id. 8766574). E a parte ré pagará 

honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, igualmente 

fixados em R$ 600,00 (seiscentos reais). Certificado o trânsito em julgado, 

em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, 

procedendo-se às baixas e anotações de estilo, sem prejuízo de posterior 

desarquivamento a pedido das partes. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande, 10 de fevereiro de 2020. (Assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito
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se ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos: 

1003100-64.2017.8.11.0002 AUTOR(A): ERNESTO PEREIRA DA COSTA 

REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT, proposta por 

ERNESTO PEREIRA DA COSTA, contra PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, ambos já qualificados nos autos em epígrafe, pelos fatos e 

fundamentos constantes na exordial. Relata a inicial que, em 02 de 

fevereiro de 2017, sofreu um acidente de trânsito, vindo a causar-lhe 

traumatismo craniano encefálico e demais fraturas. Assim, pugna pela 

condenação da parte requerida ao pagamento da indenização 

devidamente atualizada desde a propositura da ação, no de valor de R$ 

13.500,00. A inicial foi recebida, concedido o beneficio de justiça gratuita e 

designando audiência de conciliação no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (id. 8766574). Não se obteve êxito na realização de 

acordo, sendo o autor submetido à avaliação médica. Tendo este pleiteado 

pela juntada da avaliação (id. 10070918). No seguimento a requerida 

apresentou a contestação (id. 10103002) e a parte requerente a 

impugnação à contestação (id. 10570800). O feito foi saneado (id. 

15977866), deferindo-se a juntada da avaliação médica. A requerida 

juntou a avaliação médica e manifestou-se sobre esta (id. 19178073). Em 

seguida a parte autora manifestou-se sobre a avalição médica (id. 

19806491). Vieram os autos conclusos. É o relatório Fundamento e Decido 

Atento ao artigo 1º, inciso II, do Provimento 26/2008 – Corregedoria Geral 

da Justiça, cujo teor prevê a prioridade na tramitação de ações em que 

figure como parte pessoa portadora de debilidade profissional decorrente 

de acidente de trânsito, passo ao julgamento antecipado da presente ação 

pelos fundamentos que seguem. Considerando que o feito já fora 

saneado, procedo com a análise do mérito. Da análise dos autos, 

verifica-se que os documentos acostados à inicial comprovam a 

ocorrência do sinistro e estão em conformidade com o disposto no artigo 

5º da Lei n. 9.194/74. De outro norte, embora não tenha sido realizada 

perícia formal a avaliação médica a supre perfeitamente, pois elaborada 

por médicos peritos e respondem de forma clara e conclusiva às questões 

necessárias à solução da lide, tanto assim que as partes manifestaram 

concordância com esta. Referida avaliação médica indicou a existência de 

dano anatômico e/ou funcional definitivo no membro inferior direito de 10%, 

assim a lesão apresentada é parcial incompleta. Segundo o art. 3º, inciso 

II, da Lei n. 6194/74, “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se 

seguem, por pessoa vitimada: até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) - no caso de invalidez permanente.”. Para aferir o quantum devido, 

destaca-se que a situação se amolda ao parágrafo 1º, inciso I, do artigo 

em comento, com a seguinte redação: “§ 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.” Acerca da 

questão o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 474: “A 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. No 

caso em questão, como visto, a invalidez imposta ao autor por força do 

acidente sofrido, ainda que permanente, não é total, mas parcial. Assim, o 

pedido de pagamento de indenização pelo teto veiculado na exordial não 

procede. Destarte, o autor faz jus ao recebimento da indenização pelo 

seguro obrigatório decorrente de lesão permanente de um dos membros 

inferiores, mas da seguinte forma: 10% dos 70% da importância segurada 

para perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores (R$ 9.450,00), ou seja, R$945,00 (novecentos e quarenta e 

cinco reais). ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

presente demanda e julgo extinto o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

com base no art. 487, I, do CPC, a fim de condenar a empresa requerida 

ao pagamento do seguro obrigatório no importe de R$945,00 (novecentos 

e quarenta e cinco reais) ao autor, a título de indenização pelas lesões 

corporais decorrentes de acidente com veículo automotor. Em se tratando 

de recebimento de seguro obrigatório DPVAT, o valor da condenação 

deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, por ser o índice que melhor 

reflete a atualização da moeda, desde o evento danoso (Súmula 43 do 

STJ), conforme entendimento jurisprudencial pátrio, e acrescido de juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súmula 426 do 

STJ). Em razão da sucumbência as despesas processuais serão 

proporcionalmente distribuídas entre os litigantes, nos termos do art. 86, 

do Código de Processo Civil. A parte autora pagará honorários aos 

advogados da requerida, que fixo por equidade em R$ 600,00 (seiscentos 

reais), em consonância com as diretrizes do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código 

de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3º do CPC em 

razão da gratuidade concedida ao autor (id. 8766574). E a parte ré pagará 

honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, igualmente 

fixados em R$ 600,00 (seiscentos reais). Certificado o trânsito em julgado, 

em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, 

procedendo-se às baixas e anotações de estilo, sem prejuízo de posterior 

desarquivamento a pedido das partes. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande, 10 de fevereiro de 2020. (Assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito
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FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos: 1003230-88.2016.8.11.0002 

AUTOR(A): KRISLAINE DE SOUZA DOMINGOS REU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT, proposta por KRISLAINE DE SOUZA DOMINGOS, contra 

SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, ambos 

já qualificados nos autos em epígrafe, pelos fatos e fundamentos 

constantes na exordial. Relata a inicial que, em 15 de janeiro de 2016, 

sofreu um acidente de trânsito, vindo a causar-lhe lesão no pé direito e 

demais fraturas. Assim, pugna pela condenação da parte requerida ao 

pagamento da indenização devidamente atualizada desde a propositura da 

ação, no de valor de R$ 13.500,00. Determinado a emenda à inicial e 

concedido o benefício de justiça gratuita (id. 4511866). A parte autora 

aditou a inicial, trazendo o indeferimento administrativo (id. 6665538). A 

emenda à inicial foi recebida, designando audiência de conciliação no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (id. 6785103). Não 

se obteve êxito na realização de acordo, sendo a autora submetida à 

avaliação médica. Tendo esta pleiteado pela juntada da avaliação (id. 

8153112). No seguimento a parte requerida apresentou a contestação (id. 

8211570) e a parte requerente apresentou a impugnação à contestação 

(id. 9215693). Aportou-se o laudo de avaliação médica (id. 10835364). O 

feito foi saneado (id. 15907165), determinado as partes para que se 

manifestassem acerca do laudo acostados aos autos. A autora se 

manifestou, conforme id. 18339718, tendo a parte requerida permanecido 

inerte (id. 21181461). Vieram os autos conclusos. É o relatório 

Fundamento e Decido Atento ao artigo 1º, inciso II, do Provimento 26/2008 

– Corregedoria Geral da Justiça, cujo teor prevê a prioridade na tramitação 

de ações em que figure como parte pessoa portadora de debilidade 

profissional decorrente de acidente de trânsito, passo ao julgamento 

antecipado da presente ação pelos fundamentos que seguem. 

Considerando que o feito já fora saneado, procedo com a análise do 

mérito. Da análise dos autos, verifica-se que os documentos acostados à 

inicial comprovam a ocorrência do sinistro e estão em conformidade com o 

disposto no artigo 5º da Lei n. 9.194/74. De outro norte, embora não tenha 

sido realizada perícia formal a avaliação médica a supre perfeitamente, 

pois elaborada por médicos peritos e respondem de forma clara e 

conclusiva às questões necessárias à solução da lide, tanto assim que as 

partes manifestaram concordância com esta. Referida avaliação médica 

indicou a existência de dano anatômico e/ou funcional definitivo no pé 

direito de 25%, assim a lesão apresentada é parcial incompleta. Segundo o 

art. 3º, inciso II, da Lei n. 6194/74, “Os danos pessoais cobertos pelo 

seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações 

por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de 

assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras 

que se seguem, por pessoa vitimada: até R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente”. Para aferir o 

quantum devido, destaca-se que a situação se amolda ao parágrafo 1º, 

inciso I, do artigo em comento, com a seguinte redação: “§ 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”. Acerca da questão o Superior Tribunal de Justiça 

editou a Súmula 474: “A indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez”. No caso em questão, como visto, a invalidez imposta à 

autora por força do acidente sofrido, ainda que permanente, não é total, 

mas parcial. Assim, o pedido de pagamento de indenização pelo teto 

veiculado na exordial não procede. Destarte, a autora faz jus ao 

recebimento da indenização pelo seguro obrigatório decorrente de lesão 

permanente de um dos pés, mas da seguinte forma: 25% dos 50% da 

importância segurada para perda anatômica e/ou funcional completa de um 

dos pés (R$ 6.750,00), ou seja, R$1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta 

e sete reais e cinquenta centavos). ANTE O EXPOSTO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente demanda e julgo extinto o feito 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com base no art. 487, I, do CPC, a fim de 

condenar a empresa requerida ao pagamento do seguro obrigatório no 

importe de R$1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos) a autora, a título de indenização pelas lesões 

corporais decorrentes de acidente com veículo automotor. Em se tratando 

de recebimento de seguro obrigatório DPVAT, o valor da condenação 

deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, por ser o índice que melhor 

reflete a atualização da moeda, desde o evento danoso (Súmula 43 do 

STJ), conforme entendimento jurisprudencial pátrio, e acrescido de juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súmula 426 do 

STJ). Decaindo a parte autora em parte mínima do pedido, é justo e 

razoável que a sucumbência seja suportada em sua totalidade pela ré, nos 

termos do parágrafo único, do art. 86, do CPC. Assim, condeno o réu ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários 

sucumbenciais, que arbitro em R$1000,00 (um mil reais), com fulcro no 

artigo 85, §8º, 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 

desarquivamento a pedido das partes. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande, 12 de fevereiro de 2020. (Assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003230-88.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KRISLAINE DE SOUZA DOMINGOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos: 1003230-88.2016.8.11.0002 

AUTOR(A): KRISLAINE DE SOUZA DOMINGOS REU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT, proposta por KRISLAINE DE SOUZA DOMINGOS, contra 

SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, ambos 

já qualificados nos autos em epígrafe, pelos fatos e fundamentos 

constantes na exordial. Relata a inicial que, em 15 de janeiro de 2016, 

sofreu um acidente de trânsito, vindo a causar-lhe lesão no pé direito e 

demais fraturas. Assim, pugna pela condenação da parte requerida ao 

pagamento da indenização devidamente atualizada desde a propositura da 

ação, no de valor de R$ 13.500,00. Determinado a emenda à inicial e 

concedido o benefício de justiça gratuita (id. 4511866). A parte autora 

aditou a inicial, trazendo o indeferimento administrativo (id. 6665538). A 

emenda à inicial foi recebida, designando audiência de conciliação no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (id. 6785103). Não 

se obteve êxito na realização de acordo, sendo a autora submetida à 

avaliação médica. Tendo esta pleiteado pela juntada da avaliação (id. 

8153112). No seguimento a parte requerida apresentou a contestação (id. 

8211570) e a parte requerente apresentou a impugnação à contestação 

(id. 9215693). Aportou-se o laudo de avaliação médica (id. 10835364). O 

feito foi saneado (id. 15907165), determinado as partes para que se 

manifestassem acerca do laudo acostados aos autos. A autora se 

manifestou, conforme id. 18339718, tendo a parte requerida permanecido 

inerte (id. 21181461). Vieram os autos conclusos. É o relatório 

Fundamento e Decido Atento ao artigo 1º, inciso II, do Provimento 26/2008 

– Corregedoria Geral da Justiça, cujo teor prevê a prioridade na tramitação 

de ações em que figure como parte pessoa portadora de debilidade 

profissional decorrente de acidente de trânsito, passo ao julgamento 

antecipado da presente ação pelos fundamentos que seguem. 

Considerando que o feito já fora saneado, procedo com a análise do 

mérito. Da análise dos autos, verifica-se que os documentos acostados à 

inicial comprovam a ocorrência do sinistro e estão em conformidade com o 

disposto no artigo 5º da Lei n. 9.194/74. De outro norte, embora não tenha 

sido realizada perícia formal a avaliação médica a supre perfeitamente, 

pois elaborada por médicos peritos e respondem de forma clara e 

conclusiva às questões necessárias à solução da lide, tanto assim que as 

partes manifestaram concordância com esta. Referida avaliação médica 
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indicou a existência de dano anatômico e/ou funcional definitivo no pé 

direito de 25%, assim a lesão apresentada é parcial incompleta. Segundo o 

art. 3º, inciso II, da Lei n. 6194/74, “Os danos pessoais cobertos pelo 

seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações 

por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de 

assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras 

que se seguem, por pessoa vitimada: até R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente”. Para aferir o 

quantum devido, destaca-se que a situação se amolda ao parágrafo 1º, 

inciso I, do artigo em comento, com a seguinte redação: “§ 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”. Acerca da questão o Superior Tribunal de Justiça 

editou a Súmula 474: “A indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez”. No caso em questão, como visto, a invalidez imposta à 

autora por força do acidente sofrido, ainda que permanente, não é total, 

mas parcial. Assim, o pedido de pagamento de indenização pelo teto 

veiculado na exordial não procede. Destarte, a autora faz jus ao 

recebimento da indenização pelo seguro obrigatório decorrente de lesão 

permanente de um dos pés, mas da seguinte forma: 25% dos 50% da 

importância segurada para perda anatômica e/ou funcional completa de um 

dos pés (R$ 6.750,00), ou seja, R$1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta 

e sete reais e cinquenta centavos). ANTE O EXPOSTO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente demanda e julgo extinto o feito 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com base no art. 487, I, do CPC, a fim de 

condenar a empresa requerida ao pagamento do seguro obrigatório no 

importe de R$1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos) a autora, a título de indenização pelas lesões 

corporais decorrentes de acidente com veículo automotor. Em se tratando 

de recebimento de seguro obrigatório DPVAT, o valor da condenação 

deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, por ser o índice que melhor 

reflete a atualização da moeda, desde o evento danoso (Súmula 43 do 

STJ), conforme entendimento jurisprudencial pátrio, e acrescido de juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súmula 426 do 

STJ). Decaindo a parte autora em parte mínima do pedido, é justo e 

razoável que a sucumbência seja suportada em sua totalidade pela ré, nos 

termos do parágrafo único, do art. 86, do CPC. Assim, condeno o réu ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários 

sucumbenciais, que arbitro em R$1000,00 (um mil reais), com fulcro no 

artigo 85, §8º, 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 

desarquivamento a pedido das partes. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande, 12 de fevereiro de 2020. (Assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 
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GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1008412-16.2020.8.11.0002 

Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que a parte autora deixou de 

comprovar o recolhimento das custas judiciais. Ante o exposto, intime-se a 

parte autora para comprovar o pagamento das despesas judiciais, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 290, parágrafo único, do CPC). Prazo: 

15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande-MT, 16 de março 

de 2020. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1008412-16.2020.8.11.0002 

Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que a parte autora deixou de 

comprovar o recolhimento das custas judiciais. Ante o exposto, intime-se a 

parte autora para comprovar o pagamento das despesas judiciais, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 290, parágrafo único, do CPC). Prazo: 

15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande-MT, 16 de março 

de 2020. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos: 1003452-56.2016.8.11.0002 

AUTOR(A): MARIA APARECIDA SILVA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT, 

proposta por MARIA APARECIDA SILVA, contra SEGURADORA LIDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, ambos já qualificados nos 

autos em epígrafe, pelos fatos e fundamentos constantes na exordial. 

Relata a inicial que, em 06 de outubro de 2016, sofreu um acidente de 

trânsito, vindo a causar-lhe lesão na tíbia direita e demais fraturas. Assim, 

pugna pela condenação da parte requerida ao pagamento da indenização 

devidamente atualizada desde a propositura da ação, no de valor de R$ 

13.500,00. Determinado a emenda à inicial e concedido o beneficio de 

justiça gratuita (id. 4514302). A parte autora aditou a inicial, trazendo o 

indeferimento administrativo (id. 5050339). A emenda à inicial foi recebida, 

designando audiência de conciliação no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (id. 6789223). Não se obteve êxito na realização de 

acordo, sendo a autora submetida à avaliação médica. Tendo esta 

pleiteado pela juntada da avaliação (id. 8153335). No seguimento a parte 

requerida apresentou a contestação (id. 8211685) e a parte requerente 

apresentou a impugnação à contestação (id. 9753031). Aportou-se o 

laudo de avaliação médica (id. 10835539). O feito foi saneado (id. 

15907159), determinado as partes para que se manifestassem acerca do 

laudo acostados aos autos. A requerida manifestou-se (id. 16097263), em 

seguida a parte autora manifestou-se (id. 24445709). Vieram os autos 

conclusos. É o relatório Fundamento e Decido Atento ao artigo 1º, inciso II, 

do Provimento 26/2008 – Corregedoria Geral da Justiça, cujo teor prevê a 

prioridade na tramitação de ações em que figure como parte pessoa 

portadora de debilidade profissional decorrente de acidente de trânsito, 

passo ao julgamento antecipado da presente ação pelos fundamentos que 

seguem. Considerando que o feito já fora saneado, procedo com a análise 

do mérito. Da análise dos autos, verifica-se que os documentos acostados 

à inicial comprovam a ocorrência do sinistro e estão em conformidade com 
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o disposto no artigo 5º da Lei n. 9.194/74. De outro norte, embora não 

tenha sido realizada perícia formal a avaliação médica a supre 

perfeitamente, pois elaborada por médicos peritos e respondem de forma 

clara e conclusiva às questões necessárias à solução da lide, tanto assim 

que as partes manifestaram concordância com esta. Referida avaliação 

médica indicou a existência de dano anatômico e/ou funcional definitivo no 

membro inferior direito de 25%, assim a lesão apresentada é parcial 

incompleta. Segundo o art. 3º, inciso II, da Lei n. 6194/74, “Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez 

permanente”. Para aferir o quantum devido, destaca-se que a situação se 

amolda ao parágrafo 1º, inciso I, do artigo em comento, com a seguinte 

redação: “§ 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”. Acerca da 

questão o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 474: “A 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. No 

caso em questão, como visto, a invalidez imposta à autora por força do 

acidente sofrido, ainda que permanente, não é total, mas parcial. Assim, o 

pedido de pagamento de indenização pelo teto veiculado na exordial não 

procede. Destarte, a autora faz jus ao recebimento da indenização pelo 

seguro obrigatório decorrente de lesão permanente de um dos membros 

inferiores, mas da seguinte forma: 25% dos 70% da importância segurada 

para perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores (R$ 9.450,00), ou seja, R$2.362,50 (dois mil e trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos). ANTE O EXPOSTO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente demanda e julgo extinto o feito 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com base no art. 487, I, do CPC, a fim de 

condenar a empresa requerida ao pagamento do seguro obrigatório no 

importe de R$2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos) a autora, a título de indenização pelas lesões 

corporais decorrentes de acidente com veículo automotor. Em se tratando 

de recebimento de seguro obrigatório DPVAT, o valor da condenação 

deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, por ser o índice que melhor 

reflete a atualização da moeda, desde o evento danoso (Súmula 43 do 

STJ), conforme entendimento jurisprudencial pátrio, e acrescido de juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súmula 426 do 

STJ). Decaindo a parte autora em parte mínima do pedido, é justo e 

razoável que a sucumbência seja suportada em sua totalidade pela ré, nos 

termos do parágrafo único, do art. 86, do CPC. Assim, condeno o réu ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários 

sucumbenciais, que arbitro em R$1000,00 (um mil reais), com fulcro no 

artigo 85, §8º, 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 

desarquivamento a pedido das partes. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande, 12 de fevereiro de 2020. (Assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos: 1003452-56.2016.8.11.0002 

AUTOR(A): MARIA APARECIDA SILVA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT, 

proposta por MARIA APARECIDA SILVA, contra SEGURADORA LIDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, ambos já qualificados nos 

autos em epígrafe, pelos fatos e fundamentos constantes na exordial. 

Relata a inicial que, em 06 de outubro de 2016, sofreu um acidente de 

trânsito, vindo a causar-lhe lesão na tíbia direita e demais fraturas. Assim, 

pugna pela condenação da parte requerida ao pagamento da indenização 

devidamente atualizada desde a propositura da ação, no de valor de R$ 

13.500,00. Determinado a emenda à inicial e concedido o beneficio de 

justiça gratuita (id. 4514302). A parte autora aditou a inicial, trazendo o 

indeferimento administrativo (id. 5050339). A emenda à inicial foi recebida, 

designando audiência de conciliação no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (id. 6789223). Não se obteve êxito na realização de 

acordo, sendo a autora submetida à avaliação médica. Tendo esta 

pleiteado pela juntada da avaliação (id. 8153335). No seguimento a parte 

requerida apresentou a contestação (id. 8211685) e a parte requerente 

apresentou a impugnação à contestação (id. 9753031). Aportou-se o 

laudo de avaliação médica (id. 10835539). O feito foi saneado (id. 

15907159), determinado as partes para que se manifestassem acerca do 

laudo acostados aos autos. A requerida manifestou-se (id. 16097263), em 

seguida a parte autora manifestou-se (id. 24445709). Vieram os autos 

conclusos. É o relatório Fundamento e Decido Atento ao artigo 1º, inciso II, 

do Provimento 26/2008 – Corregedoria Geral da Justiça, cujo teor prevê a 

prioridade na tramitação de ações em que figure como parte pessoa 

portadora de debilidade profissional decorrente de acidente de trânsito, 

passo ao julgamento antecipado da presente ação pelos fundamentos que 

seguem. Considerando que o feito já fora saneado, procedo com a análise 

do mérito. Da análise dos autos, verifica-se que os documentos acostados 

à inicial comprovam a ocorrência do sinistro e estão em conformidade com 

o disposto no artigo 5º da Lei n. 9.194/74. De outro norte, embora não 

tenha sido realizada perícia formal a avaliação médica a supre 

perfeitamente, pois elaborada por médicos peritos e respondem de forma 

clara e conclusiva às questões necessárias à solução da lide, tanto assim 

que as partes manifestaram concordância com esta. Referida avaliação 

médica indicou a existência de dano anatômico e/ou funcional definitivo no 

membro inferior direito de 25%, assim a lesão apresentada é parcial 

incompleta. Segundo o art. 3º, inciso II, da Lei n. 6194/74, “Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez 

permanente”. Para aferir o quantum devido, destaca-se que a situação se 

amolda ao parágrafo 1º, inciso I, do artigo em comento, com a seguinte 

redação: “§ 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”. Acerca da 

questão o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 474: “A 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. No 

caso em questão, como visto, a invalidez imposta à autora por força do 

acidente sofrido, ainda que permanente, não é total, mas parcial. Assim, o 

pedido de pagamento de indenização pelo teto veiculado na exordial não 

procede. Destarte, a autora faz jus ao recebimento da indenização pelo 

seguro obrigatório decorrente de lesão permanente de um dos membros 

inferiores, mas da seguinte forma: 25% dos 70% da importância segurada 

para perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores (R$ 9.450,00), ou seja, R$2.362,50 (dois mil e trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos). ANTE O EXPOSTO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente demanda e julgo extinto o feito 
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COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com base no art. 487, I, do CPC, a fim de 

condenar a empresa requerida ao pagamento do seguro obrigatório no 

importe de R$2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos) a autora, a título de indenização pelas lesões 

corporais decorrentes de acidente com veículo automotor. Em se tratando 

de recebimento de seguro obrigatório DPVAT, o valor da condenação 

deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, por ser o índice que melhor 

reflete a atualização da moeda, desde o evento danoso (Súmula 43 do 

STJ), conforme entendimento jurisprudencial pátrio, e acrescido de juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súmula 426 do 

STJ). Decaindo a parte autora em parte mínima do pedido, é justo e 

razoável que a sucumbência seja suportada em sua totalidade pela ré, nos 

termos do parágrafo único, do art. 86, do CPC. Assim, condeno o réu ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários 

sucumbenciais, que arbitro em R$1000,00 (um mil reais), com fulcro no 

artigo 85, §8º, 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 

desarquivamento a pedido das partes. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande, 12 de fevereiro de 2020. (Assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004590-87.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON DE SOUZA MIZAEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEPHANIE CORDEIRO POLESSO OAB - MT25047/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos: 1004590-87.2018.8.11.0002 

AUTOR(A): JACKSON DE SOUZA MIZAEL REU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT, proposta por JACKSON DE SOUZA MIZAEL contra SEGURADORA 

LÍDER, ambos já qualificados nos autos em epígrafe, pelos fatos e 

fundamentos constantes na exordial. Relata a inicial que o autor foi vítima 

de acidente automobilístico em 24/02/2018 que lhe causou invalidez 

permanente. Nestes termos, pleiteou a condenação da requerida ao 

pagamento da indenização devida, corrigida monetariamente desde a 

propositura da ação, que fixou o valor da indenização em R$ 13.500,00. 

Pede os benefícios da justiça gratuita (id. 13533315). Recebida a inicial 

fora designada audiência de conciliação e deferido o benefício de justiça 

gratuita (id. 14497459). Aportou-se a contestação (id. 15363069). Na 

audiência de conciliação não se obteve êxito na realização de acordo (id. 

16022216). Após a parte requerente apresentou a impugnação a 

contestação (id. 16487128). O feito foi saneado, designando perícia 

médica (id. 18659163). Juntou-se o laudo médico pericial (id. 20239513). 

Intimados a manifestar quanto ao laudo, a parte autora manifestou-se (id. 

22123890) e a parte requerida permaneceu inerte. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório Fundamento e Decido Atento ao artigo 1º, inciso II, 

do Provimento 26/2008 – Corregedoria Geral da Justiça, cujo teor prevê a 

prioridade na tramitação de ações em que figurem como parte pessoa 

portadora de debilidade profissional decorrente de acidente de trânsito, 

passo ao julgamento da presente ação pelos fundamentos que seguem. 

Considerando que o feito já fora saneado, procedo com a análise do 

mérito. Em análise do mérito, verifica-se que os documentos acostados à 

inicial comprovam a ocorrência do sinistro e estão em conformidade com o 

disposto no artigo 5º da Lei n. 9.194/74. Assim, considerando que a 

perícia médica indicou a existência de dano anatômico e/ou funcional do 

membro superior direito em grau médio, têm-se que a lesão apresentada é 

parcial no percentual de 50%. Segundo o art. 3º, inciso II, da Lei n. 

6194/74, “Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso 

de invalidez permanente”. Para aferir o quantum devido, destaca-se que a 

situação se amolda ao parágrafo 1º, inciso I, do artigo em comento, com a 

seguinte redação: “§ 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.” Acerca da 

questão o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 474: “A 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. No 

caso em questão, como visto, a invalidez imposta ao autor por força do 

acidente sofrido, ainda que permanente, não é total, mas parcial. Assim, o 

pedido de pagamento de indenização pelo teto veiculado na exordial não 

procede. Destarte, o autor faz jus ao recebimento da indenização pelo 

seguro obrigatório decorrente de lesão permanente e parcial no membro 

superior direito, mas da seguinte forma: 50% dos 70% da importância 

segurada para perda completa da mobilidade de um dos membros 

superiores (R$ 9.450,00), ou seja, R$4.725,00 (quatro mil e setecentos e 

vinte e cinco reais). ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a presente demanda e julgo extinto o feito COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO com base no art. 487, I, do CPC, a fim de 

condenar a empresa requerida ao pagamento do seguro obrigatório no 

importe de R$4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais) ao 

autor, a título de indenização pelas lesões corporais decorrentes de 

acidente com veículo automotor. Em se tratando de recebimento de seguro 

obrigatório DPVAT, o valor da condenação deve ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, por ser o índice que melhor reflete a 

atualização da moeda, desde o evento danoso (Súmula 43 do STJ), 

conforme entendimento jurisprudencial pátrio, e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súmula 426 do 

STJ). Decaindo a parte autora em parte mínima do pedido, é justo e 

razoável que a sucumbência seja suportada em sua totalidade pela ré, nos 

termos do parágrafo único, do art. 86, parágrafo único, do CPC. Assim, 

condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como honorários sucumbenciais, que arbitro em R$1000,00 (um mil reais), 

com fulcro no artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil. Do mesmo 

modo, deverá a ré arcar com os custos da perícia, devendo depositar a 

outra metade dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. 

Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo requerido no prazo de 30 

(trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às baixas e anotações de estilo, 

sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido das partes. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 12 de fevereiro de 

2020. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004590-87.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON DE SOUZA MIZAEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEPHANIE CORDEIRO POLESSO OAB - MT25047/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos: 1004590-87.2018.8.11.0002 

AUTOR(A): JACKSON DE SOUZA MIZAEL REU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT, proposta por JACKSON DE SOUZA MIZAEL contra SEGURADORA 

LÍDER, ambos já qualificados nos autos em epígrafe, pelos fatos e 

fundamentos constantes na exordial. Relata a inicial que o autor foi vítima 

de acidente automobilístico em 24/02/2018 que lhe causou invalidez 

permanente. Nestes termos, pleiteou a condenação da requerida ao 

pagamento da indenização devida, corrigida monetariamente desde a 

propositura da ação, que fixou o valor da indenização em R$ 13.500,00. 

Pede os benefícios da justiça gratuita (id. 13533315). Recebida a inicial 

fora designada audiência de conciliação e deferido o benefício de justiça 
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gratuita (id. 14497459). Aportou-se a contestação (id. 15363069). Na 

audiência de conciliação não se obteve êxito na realização de acordo (id. 

16022216). Após a parte requerente apresentou a impugnação a 

contestação (id. 16487128). O feito foi saneado, designando perícia 

médica (id. 18659163). Juntou-se o laudo médico pericial (id. 20239513). 

Intimados a manifestar quanto ao laudo, a parte autora manifestou-se (id. 

22123890) e a parte requerida permaneceu inerte. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório Fundamento e Decido Atento ao artigo 1º, inciso II, 

do Provimento 26/2008 – Corregedoria Geral da Justiça, cujo teor prevê a 

prioridade na tramitação de ações em que figurem como parte pessoa 

portadora de debilidade profissional decorrente de acidente de trânsito, 

passo ao julgamento da presente ação pelos fundamentos que seguem. 

Considerando que o feito já fora saneado, procedo com a análise do 

mérito. Em análise do mérito, verifica-se que os documentos acostados à 

inicial comprovam a ocorrência do sinistro e estão em conformidade com o 

disposto no artigo 5º da Lei n. 9.194/74. Assim, considerando que a 

perícia médica indicou a existência de dano anatômico e/ou funcional do 

membro superior direito em grau médio, têm-se que a lesão apresentada é 

parcial no percentual de 50%. Segundo o art. 3º, inciso II, da Lei n. 

6194/74, “Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso 

de invalidez permanente”. Para aferir o quantum devido, destaca-se que a 

situação se amolda ao parágrafo 1º, inciso I, do artigo em comento, com a 

seguinte redação: “§ 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.” Acerca da 

questão o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 474: “A 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. No 

caso em questão, como visto, a invalidez imposta ao autor por força do 

acidente sofrido, ainda que permanente, não é total, mas parcial. Assim, o 

pedido de pagamento de indenização pelo teto veiculado na exordial não 

procede. Destarte, o autor faz jus ao recebimento da indenização pelo 

seguro obrigatório decorrente de lesão permanente e parcial no membro 

superior direito, mas da seguinte forma: 50% dos 70% da importância 

segurada para perda completa da mobilidade de um dos membros 

superiores (R$ 9.450,00), ou seja, R$4.725,00 (quatro mil e setecentos e 

vinte e cinco reais). ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a presente demanda e julgo extinto o feito COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO com base no art. 487, I, do CPC, a fim de 

condenar a empresa requerida ao pagamento do seguro obrigatório no 

importe de R$4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais) ao 

autor, a título de indenização pelas lesões corporais decorrentes de 

acidente com veículo automotor. Em se tratando de recebimento de seguro 

obrigatório DPVAT, o valor da condenação deve ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, por ser o índice que melhor reflete a 

atualização da moeda, desde o evento danoso (Súmula 43 do STJ), 

conforme entendimento jurisprudencial pátrio, e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súmula 426 do 

STJ). Decaindo a parte autora em parte mínima do pedido, é justo e 

razoável que a sucumbência seja suportada em sua totalidade pela ré, nos 

termos do parágrafo único, do art. 86, parágrafo único, do CPC. Assim, 

condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como honorários sucumbenciais, que arbitro em R$1000,00 (um mil reais), 

com fulcro no artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil. Do mesmo 

modo, deverá a ré arcar com os custos da perícia, devendo depositar a 

outra metade dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. 

Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo requerido no prazo de 30 

(trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às baixas e anotações de estilo, 

sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido das partes. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 12 de fevereiro de 

2020. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005443-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL EDILSON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO FREITAS VIEIRA OAB - MT15410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIDIA INOCENCIA DE PINHO ANUNCIAÇÃO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1005443-62.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: MANOEL EDILSON DA SILVA REQUERIDO: ELIDIA 

INOCENCIA DE PINHO ANUNCIAÇÃO Vistos etc. 1 – Intime-se a parte 

autora a dar prosseguimento no feito, sob pena de extinção e 

arquivamento, haja vista que confirmou a ilegitimidade passiva de Elídia 

Inocência de Pinho Anunciação na audiência de conciliação que ocorreu 

em 28.01.2020, e até a presente data não indicou a substituição 

processual. Prazo: 10 dias. Cumpra-se. Várzea Grande, 13 de fevereiro 

de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1006249-34.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO AKIRA SATO (AUTOR(A))

FAC IMOVEIS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON WESLEY NASCIMENTO CERQUEIRA (REU)

HELEN SUZAN NASCIMENTO CERQUEIRA (REU)

CLINICA ODONTO SOLUCAO LTDA - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1006249-34.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): ROBERTO AKIRA SATO, FAC IMOVEIS LTDA - ME REU: 

CLINICA ODONTO SOLUCAO LTDA - ME, HELEN SUZAN NASCIMENTO 

CERQUEIRA, JEFFERSON WESLEY NASCIMENTO CERQUEIRA Vistos etc. 

Roberto Akira Sato e FAC Imóveis Ltda - ME, propuseram Ação de 

Cobrança em desfavor de Clínica Odonto Solução Ltda – ME, Helen Suzan 

Nascimento Cerqueira e Jefferson Wesley Nascimento Cerqueira ambos 

qualificados, pelos fatos e fundamentos de direito expostos na exordial. 

No decorrer da demanda, as partes firmaram acordo (Id. 29098854), 

pugnando por sua homologação, bem assim a extinção do processo. 

Vieram os autos conclusos. É o sucinto relatório. Fundamento. Decido. 

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo por sentença o 

inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos. Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as 

partes, julgo extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 

487, III, “b”, do CPC. Custas nos termos do art. 90, § 3º, do CPC. 

Honorários nos termos pactuados. Com o trânsito em julgado, procedam 

as baixas e anotações de estilo, arquivando os autos. P. I. e Cumpra-se. 

Várzea Grande, 13 de fevereiro de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1006249-34.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO AKIRA SATO (AUTOR(A))

FAC IMOVEIS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON WESLEY NASCIMENTO CERQUEIRA (REU)

HELEN SUZAN NASCIMENTO CERQUEIRA (REU)

CLINICA ODONTO SOLUCAO LTDA - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1006249-34.2018.8.11.0002. 
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AUTOR(A): ROBERTO AKIRA SATO, FAC IMOVEIS LTDA - ME REU: 

CLINICA ODONTO SOLUCAO LTDA - ME, HELEN SUZAN NASCIMENTO 

CERQUEIRA, JEFFERSON WESLEY NASCIMENTO CERQUEIRA Vistos etc. 

Roberto Akira Sato e FAC Imóveis Ltda - ME, propuseram Ação de 

Cobrança em desfavor de Clínica Odonto Solução Ltda – ME, Helen Suzan 

Nascimento Cerqueira e Jefferson Wesley Nascimento Cerqueira ambos 

qualificados, pelos fatos e fundamentos de direito expostos na exordial. 

No decorrer da demanda, as partes firmaram acordo (Id. 29098854), 

pugnando por sua homologação, bem assim a extinção do processo. 

Vieram os autos conclusos. É o sucinto relatório. Fundamento. Decido. 

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo por sentença o 

inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos. Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as 

partes, julgo extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 

487, III, “b”, do CPC. Custas nos termos do art. 90, § 3º, do CPC. 

Honorários nos termos pactuados. Com o trânsito em julgado, procedam 

as baixas e anotações de estilo, arquivando os autos. P. I. e Cumpra-se. 

Várzea Grande, 13 de fevereiro de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000525-39.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. R. DA SILVA - ME (REQUERIDO)

FABIO ROCHA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1000525-39.2019.8.11.0091. 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT 

REQUERIDO: F. R. DA SILVA - ME, FABIO ROCHA DA SILVA Vistos etc. 

Diante da certidão acostada no Id. 23014963, e nos termos do art. 393 da 

CNGC/MT, restitua-se a presente missiva à comarca de origem grafando 

nossas homenagens. Às providências. Várzea Grande, 16 de março de 

2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010043-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS SANTOS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEISEBEL ERECILDA MARCOLAN ROBAERT OAB - RS70369 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONICA CRISTIANE PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1010043-29.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: MARCOS SANTOS DO NASCIMENTO REQUERIDO: MONICA 

CRISTIANE PEREIRA Vistos etc. Diante da certidão acostada no Id. 

29167687, e nos termos do art. 393 da CNGC/MT, restitua-se a presente 

missiva à comarca de origem grafando nossas homenagens. Às 

providências. Várzea Grande, 16 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004969-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL COLDIBELLI FRANCISCO FILHO OAB - MS15878 

(ADVOGADO(A))

THAYLA JAMILLE PAES VILA OAB - MS16317 (ADVOGADO(A))

ARTHUR ANDRADE FRANCISCO OAB - MS16303 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELARMINO ARANTE MENDONCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1004969-91.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: FRANCISCO LUIZ DA SILVA REQUERIDO: BELARMINO 

ARANTE MENDONCA Vistos etc. Diante da certidão acostada no Id. 

29163883, e nos termos do art. 393 da CNGC/MT, restitua-se a presente 

missiva à comarca de origem grafando nossas homenagens. Às 

providências. Várzea Grande, 16 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005279-34.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO GARGIONE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO MANOEL MOLINA BORIOLA OAB - SP371699 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALZENY MARIA DE PAULA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1005279-34.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: REINALDO GARGIONE REQUERIDO: ALZENY MARIA DE 

PAULA Vistos etc. Diante da certidão acostada no Id. 29163887, e nos 

termos do art. 393 da CNGC/MT, restitua-se a presente missiva à comarca 

de origem grafando nossas homenagens. Às providências. Várzea 

Grande, 16 de março de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015132-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON RODRIGO OLIVEIRA ANDRADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WC ENXOVAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1015132-33.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: ANDERSON RODRIGO OLIVEIRA ANDRADE REQUERIDO: 

WC ENXOVAIS Vistos etc. Diante da certidão acostada no Id. 26423750, e 

nos termos do art. 393 da CNGC/MT, restitua-se a presente missiva à 

comarca de origem grafando nossas homenagens. Às providências. 

Várzea Grande, 16 de março de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002729-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA NERES DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYANA FRANCA BATISTA OAB - GO41332 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO VARZEAGRANDENSE DE ENSINO E CULTURA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1002729-32.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: CAMILA NERES DA CUNHA REQUERIDO: ASSOCIACAO 

VARZEAGRANDENSE DE ENSINO E CULTURA Vistos etc. Diante da 

certidão acostada no Id. 29882746, e nos termos do art. 393 da CNGC/MT, 

restitua-se a presente missiva à Comarca de origem grafando nossas 

homenagens. Às providências. Várzea Grande, 16 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005467-95.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRMAOS GARCIA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIENE PEREIRA CHAVES OAB - GO0014419A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1005467-95.2016.8.11.0002. 

EXEQUENTE: IRMAOS GARCIA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 

EXECUTADO: COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA - EPP Vistos etc. 

Diante da certidão acostada no id. 28803772, nos termos do art. 485, III, do 

Código de Processo Civil, intimem-se o credor pessoalmente, para que, em 

05 (cinco) dias, manifeste seu interesse no prosseguimento do feito, sob 

pena de extinção e arquivamento do processo. Intime-se e cumpra-se, 

com as providências necessárias. Várzea Grande, 16 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009175-85.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RADIO CENTRO OESTE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERNANDO MANCINI OAB - MT1581-O (ADVOGADO(A))

Elaine Ferreira Santos Mancini OAB - MT2915-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS DIAS BUFETE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1009175-85.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: RADIO CENTRO OESTE LTDA EXECUTADO: VINICIUS DIAS 

BUFETE Vistos etc. Diante da certidão acostada no Id. 28804242, nos 

termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil, intime-se o credor 

pessoalmente, para que, em 05 (cinco) dias, manifeste seu interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento do 

processo. Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias. 

Várzea Grande, 16 de março de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007898-34.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Elaine Ferreira Santos Mancini OAB - MT2915-A (ADVOGADO(A))

ANTONIO FERNANDO MANCINI OAB - MT1581-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A S DE ASSIS ME - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1007898-34.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A EXECUTADO: A S 

DE ASSIS ME - ME Vistos etc. Diante da certidão acostada no Id. 

29133278, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil, 

intime-se o credor pessoalmente, para que, em 05 (cinco) dias, manifeste 

seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção e 

arquivamento do processo. Intime-se e cumpra-se, com as providências 

necessárias. Várzea Grande, 16 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 413594 Nr: 18677-70.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE SOARES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:MT 13.245-A

 Vistos.

Compulsando os autos verifico que a requerida peticionou requerendo o 

chamamento do feito à ordem, em razão de ter sido certificado o trânsito 

em julgado da sentença publicada no dia 19/06/2018, sem a análise do 

Recurso de Apelação protocolado via PEA no dia 10/07/2018.

Assim, requer o chamamento do feito à ordem para determinar a nulidade 

de todos os atos praticados posteriormente ao protocolo do Recurso de 

Apelação e posterior envio do recurso para apreciação, sob pena de 

cerceamento de defesa.

Da análise do presente feito constata-se que não há recurso de Apelação 

interposto pela requerida, entretanto em consulta ao Sistema Apolo 

observa-se que existe um andamento de ‘Juntada de Petição do Autor’ no 

dia 20 de Julho de 2018, mas que se trata do Recurso de Apelação 

interposto pela ré, o qual foi protocolada via PEA no dia 10 de julho de 

2018, sem que houvesse a devida impressão e juntada aos autos.

Assim, considerando a interposição do recurso antes do trânsito em 

julgado da sentença e da confecção da certidão de trânsito em julgado 

(17/08/2018), deve ser acolhido o requerimento da ré para se evitar o 

cerceamento de defesa.

Isto posto, chamo o feito à ordem para declarar a nulidade da certidão de 

transito em julgado acostada às fls. 82 e, por consequência, de todos os 

atos processuais que se sucederam.

Por fim, determino que a secretaria providencie a impressão e juntada do 

Recuso de Apelação interposto pela ré, encaminhando os autos ao E. 

Tribunal de Justiça, após as providencias de praxe.

 Intimem-se. Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 312552 Nr: 8642-22.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO NEVES DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO JOSE DOS SANTOS - 

OAB:12.175/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056, 

SAIONARA MARI - OAB:5225

 Vistos etc.

 Intimem-se às partes acerca do retorno dos autos do TJMT, para que, 

querendo, requeiram o que de direito. Prazo: 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 410849 Nr: 17114-41.2015.811.0002

 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: ANIELE SERRALHEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS RAMOS ERHART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE APARECIDA 

GONÇALVES - OAB:MT 4.533

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:MT 4.635

 Visto.

Compulsando os autos, verifico que houve pedido de cumprimento da 

sentença (fls. 217/225) e liquidação de sentença por arbitramento (fls. 

226/228).

Assim, no que concerne o pedido de cumprimento de sentença, intime-se 

a parte requerida/executada, para que efetue o pagamento do montante 

devido, conforme cálculo trazido pelo credor, no prazo de 15 (quinze) 
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dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 523, §1º, do Código 

de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

 Sem prejuízo da determinação supra, entendo que a liquidação da 

sentença dos lucros cessantes não pode ser processada nos próprios 

autos tendo em vista a incompatibilidade dos ritos, em conformidade com o 

artigo 509, §1º, do Código de Processo Civil.

Desse modo, determino que se desentranhe-se a petição de fls. 226/228 e 

documentos que a acompanham, os quais deverão ser autuados e 

distribuídos em autos apartados.

Traslade-se, ainda, cópia da sentença (fls. 164/168) e da presente 

decisão para os autos próprios a serem formados, sendo que estes 

deverão ser encartados após os documentos acima mencionados.

Após, voltem os autos conclusos para apreciar o pedido de liquidação 

formulado pela credora.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 50205 Nr: 5045-31.2002.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL TOMAS DA CONCEIÇÃO, LUZIA FERREIRA DA 

CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO POYATE COSTA, Deuza Conceição 

Rodrigues e Silva, DALMO HELENO RAMALHO DA SILVA, OLINEY DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jucelina Freitas Ribeiro 

Def.Pública - OAB:Def. Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HENRIQUE DA 

ROCHA-UNIVAG - OAB:8004/MT-230904/, Edilson Lima Fagundes - 

OAB:5994

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial da ação, extinguindo o 

feito com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

para: a)DECLARAR a nulidade da procuração de fls. 17, lavrada em 28 de 

junho de 1991, perante o Cartório do 2º Oficio da Comarca de Cáceres, às 

fls. 288, livro 207, em que é outorgante Dalmo Heleno Ramalho da Silva e 

outorgado Sérgio Poyate Costa;b)e, consequentemente, DECLARAR a 

nulidade dos demais atos praticados em decorrência da elaboração da 

procuração nula, em especial da Escritura Pública de Compra e Venda de 

fls. 657, lavrado perante o Serviço Registral e Notarial do Distrito de Bom 

Sucesso, folhas 107 do livro 10;c) DETERMINAR o cancelamento do 

Registro nº 1, de 15 de agosto de 1991, efetuado na matrícula do imóvel 

registrado sob o nº 22.525, junto ao 1º Tabelionato Registro de Imóveis de 

Várzea Grande - MT;Em razão da ausência de demonstração de que o 

requerido Dalmo Heleno Ramalho concorreu para a nulidade ora 

reconhecida, pois, ao que tudo indica, também foi vítima da falsidade ora 

reconhecida, e ante à sua não insurgência quanto aos pleitos autorais, 

deixo de condená-lo, ao pagamento de custas e honorários de 

sucumbência.Condeno os demais requeridos ao pagamento das custas 

judiciais e despesas processuais e honorários de sucumbência, que fixo 

em 20% do valor da causa, nos termos do artigo 85, do Código de 

Processo Civil, observada a gratuidade da justiça concedida..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 253806 Nr: 12506-73.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINA JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:MT 8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:12.007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Consta às fls. 131/132, petição em que a exequente requer chamamento 

do feito à ordem para que seja revista a decisão que determinou o 

desentranhamento da contestação, posto que apenas acarretaria o 

retardamento do feito, requerendo seja analisado no estado que se 

encontra, pelo fato de a distribuição de embargos à execução não alterar 

a lide.

No caso, razão não assiste à exequente, haja vista que a propositura da 

peça processual adequada pelo curador especial nomeado é essencial 

para a garantia do contraditório e ampla defesa.

De outro norte, observa-se que a presente execução foi protocolada em 

outubro de 2010, sendo que a citação por edital efetivou-se apenas em 

junho 2019 (fls. 119), quando já havia trans0corrido o prazo prescricional.

Destarte, em homenagem ao disposto no art. 10, ambos do CPC, 

intimem-se as partes, por meio do seu advogado e curador especial, para, 

no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre a possível extinção do 

feito com resolução do mérito em razão da prescrição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 309611 Nr: 5623-08.2013.811.0002

 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: KELY DA COSTA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROLINA GOELZER, SERVIÇO SOCIAL DO 

COMÉRCIO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MATO GROSSO -SESC/AR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ STUMPF JACOB 

GONÇALVES - OAB:5.362/MT, MARCOS ROBRTO NARCISO - 

OAB:33561, ROSANGELA ANDREIA SANTINI - OAB:70528

 Vistos.(...) No caso, a embargante sustenta que a sentença foi obscura 

ao constar na fundamentação que deve ser reconhecida a 

responsabilidade subsidiária e solidaria do Sesc, sendo que ambas 

possuem efeitos jurídicos diferentes, e omissa ao manifestar quanto a 

configuração do perdão tácito pela reclamante, suscitado em memoriais 

finais, uma vez que a autora continuou frequentando o mesmo curso de 

cabeleireira, sem qualquer constrangimento, ou mal estar.Nesse ponto, 

razão assiste ao embargante.No caso, retifico em parte a 5º parágrafo 

das fls. 228, para excluir a palavra ‘subsidiária’, passando o parágrafo o 

ser o seguinte: ”Portanto, deve ser reconhecida a responsabilidade 

solidária do SESC, no que tange à atuação da profissional contratada para 

ministrar o curso, porquanto atuou como sua preposta”.Outrossim, 

verifica-se que a sentença não fez menção à alegação de que houve 

perdão tácito, motivo pelo qual acrescento à sentença o seguinte 

parágrafo:“No mais, o fato de a requerente continuar a frequentar as 

aulas, por si só, não caracteriza perdão tácito, haja vista a ausência de 

incompatibilidade entre esta conduta e a pretensão indenizatória deduzida 

nos autos, sendo certo que a requente necessitava frequentar as aulas 

para concluir o curso e obter o almejado certificado. Além disso, o fato de 

a requerida ter pedido desculpas à autora pela falsa acusação, apenas 

afigura-se uma conduta esperada, uma vez que a requerente foi 

injustamente acusada de ter cometido furto. ”Portanto, acolho os 

embargos e procedo à alteração da sentença nos termos 

supramencionados, mantendo inalterados os demais termos da sentença 

de fls. 224/229.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 325948 Nr: 22322-74.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JAIR LEITE DA SILVA, CICERA MARIA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO CALVO - OAB:MT 

12.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA FERNANDES DA 

CUNHA - OAB:MT 15.600
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 Desta feita, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de 

sentença, reconheço o excesso da execução, e, reduzo a multa 

cominatória aplicada à parte executada ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais). E, a fim de obter o valor correto da condenação, necessário se 

faz a remessa dos autos ao Contador Judicial para liquidação 

individualizada do débito.Do valor principal:R$ 3.152,33 (com incidência de 

correção a partir de 09.02.2013 (desembolso – fls. 80) e juros a partir da 

citação que se deu em 28.02.2014 até a data do depósito de fls. 429v – 

05.02.2020); R$ 1.500,00 (com incidência de correção a partir de 

21.02.2013 (desembolso – fls. 81) e juros a partir da citação que se deu 

em 28.02.2014 até a data do depósito de fls. 429v – 05.02.2020); R$ 

594,00 (com incidência de correção a partir de 06.02.2013 (desembolso – 

fls. 83) e juros a partir da citação que se deu em 28.02.2014 até a data do 

depósito de fls. 429v – 05.02.2020);Do total, deverá incidir 50% de 15% de 

honorários de sucumbência.No seguimento, deverá o Servidor deduzir o 

valor depósito de fls. 429v.Havendo saldo devedor remanescente, deverá 

ser acrescida de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 

10%, nos termos do art. 523, I, do CPC. Do valor da astreintesR$ 5.000,00 

(atualizados monetariamente da presente data – 10.03.2020, e acrescidos 

de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10%, nos 

termos do art. 523, I, do CPC, desde o final do prazo para pagamento 

espontâneo, que se deu em 12.02.2020, até a data do cálculo)..Com a 

estimativa nos autos, intimem-se as partes para que, querendo, se 

manifestem acerca do laudo. Prazo: 10 dias. Arbitro honorários 

sucumbenciais em favor do impugnante/devedor no importe de R$ 500,00 

(quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, contudo resta 

suspensa a cobrança por ser a parte impugnada/credora beneficiário da 

justiça gratuita (art. 98, VI, CPC). Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 379642 Nr: 26474-34.2014.811.0002

 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: DISVECO ( nome fantasia: ORION VEICULOS)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO ADMINISTRAÇÃO CONSORCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MAGNO DOS REIS 

MOREIRA - OAB:5767, DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - OAB:4705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Ante o exposto, rejeito a preliminar e declaro o feito saneado.Nos termos 

do art. 357, incisos II e IV, do CPC, fixo como pontos controvertidos: a 

existência de concordância da requerida com a desistência da compra do 

veículo, se era devida a baixa no gravame do bem, a existência de danos 

materiais e a responsabilidade civil da requerida em indenizar a autora. 

Defiro a produção de prova requerida pelas partes (fls. 168, 175) 

consistente em testemunhal e depoimento pessoal do representante da 

autora, ficando desde já advertida de que seu representante deverá 

comparecer à audiência de instrução e julgamento, sendo presumidos 

confessados os fatos alegados caso não compareça ou comparecendo, 

se recuse a depor, mediante a aplicação da pena de confissão (CPC. § 1º, 

art. 385). Com relação ao pedido da requerida para que a autora comprove 

nos autos o pedido formal/termo de desistência assinado pelo consociado, 

verifico que este foi juntado com a inicial às fls. 14.Consigno que, caso 

queiram provar o alegado por meio de documentos as partes deverão 

fazê-lo prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.Para tanto, 

designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 5 de maio de 

2010, às 15h30.O rol de testemunhas da parte autora consta às fls. 168. 

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.(...).Sem prejuízo, intime-se a requerente 

para, querendo, manifestar-se quanto à impugnação ao cumprimento 

provisório de astreintes, proposto pela requerida às fls.190/192, no prazo 

de 15 (quinze) dias.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 298998 Nr: 19575-88.2012.811.0002

 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: PAULO MARTINS, DAVI ROSA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA 

DE TRABALHO MÉDICO, UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO VIRGILIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO- PROC.ESTAD. - OAB:3112/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLELIO CHIESA - 

OAB:5660/MS, JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - OAB:MT 

9.172/B, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12.009/MT, 

WILSON CARLOS DE CAMPOS FILHO - OAB:11.098/MS

 Vistos etc.,

1 – Certifique-se quanto ao decurso do prazo para manifestação das 

partes acerca do laudo pericial.

 2 – Após, retornem os autos conclusos para demais deliberações.

 3 - Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 328454 Nr: 24776-27.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOACIR JOSE LEITE DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO TRANSPORTES LTDA, COMPANHIA 

MUTUAL DE SEUGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNEIA SILVANA GONÇALVES - 

OAB:MT 12.320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉLISON NUNES DE SOUZA - 

OAB:MT 9.833-A, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/SP

 INTIMAÇÃO DAS PARTES de que o perito nomeado - DR. JOÃO 

LEOPOLDO BAÇAN, CRM/MT 5753, indicou a data e local da perícia médica 

para o dia 16/MAIO/2020 às 09:00 horas, no Consultório do perito, situado 

na Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Bairro: Centro, Edifício Work Tower, 9º 

andar, sala 908, Cuiabá - MT, fones: (65) 9 9601-1639. O Periciado deverá 

levar todos os documentos, atestados e exames complementares 

(RADIOGAFIAS, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, TOMOGRAFIA, ULTRA 

SOM, e/ou outros exames de imagens, laudos médicos, histórico clínico) 

que porventura possam ser úteis na confecção do laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 218286 Nr: 13705-04.2008.811.0002

 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: HILDEBRANDO HOFFMAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLANTIC VENNER DO BRASIL S/A IND. DE 

MADEIRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:MT 10.130, JATABAIRU F. NUNES - OAB:4.903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALVARES DA SILVA 

CAMPOS JUNIOR - OAB:9374

 Ante o exposto, por tudo mais que nos autos consta, Julgo Improcedente 

o pedido autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC; Pela sucumbência, condeno o 

requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos 

honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da 

ação; 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, 

observada a gratuidade concedida às fls. 26.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.: 232855 Nr: 12903-69.2009.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODILIA MARIA DE JESUS, LUCIMAR BARROS PEREIRA, 

DJANIRA PARTES DE ALMEIDA, JANETE PRATES DE ALMEIDA, DARIO 

PRATES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERAIDES CASTRO DE ABREU - 

OAB:, FABIO SOUZA PONCE - OAB:9202/MT, HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Consta às fls. 92 petição da parte autora informando os herdeiros do 

requerido Djalma Viana Pereira.

De tal modo, nos termos do art. 110 do CPC, defiro o pedido de 

substituição do polo passivo da ação para incluir os herdeiros do 

requerido Djalma Viana Pereira, conforme relacionados às fls. 92/93.

Expeçam-se os respectivos mandados de citação.

Demais disso, observa-se que na capa do processo consta que são 

requerentes, pessoas que não figuram no polo ativo da ação, devendo ser 

retificado.

Retifique-se o polo ativo da ação para constar apenas Odília Maria de 

Jesus e o polo passivo para constar os herdeiros de Djalma Viana Pereira, 

conforme informado às fls. 92/93.

Atente-se a secretaria ao fato de que foi deferido a prioridade na 

tramitação do feito às fls. 75, procedendo com a colocação da devida tarja 

de prioridade no andamento processual.

Cumpra-se com URGÊNCIA, tendo em vista tratar-se de processo meta2.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 95818 Nr: 5286-63.2006.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONETE DA SILVA FURNALETTO, ELIETE 

VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:MT/8934, PEDRO 

PAULO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - OAB:MT 12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Faustino Antonio da Silva 

neto - OAB:6707

 Vistos etc.,

Em análise dos autos, verifica-se que fora homologado o acordo 

entabulado entre as partes e determinado o arquivamento do feito (fls. 

201).

 Contudo, a parte autora pugnou pela retificação do acordo pactuado, 

alegando não conseguir levantar os valores devidos, por as contas 

estarem zeradas (fls. 203/205 e 213/215).

De outra banda, a parte requerida pugnou pela concessão da justiça 

gratuita e declarou a inexistência de erro no acordo entabulado, pois já 

houve o levantamento de tais valores (fls. 207/208 e 210/212).

 Posto isto, passo as seguintes deliberações:

1 – Indefiro o pedido da parte autora, uma vez que o referido valor já fora 

levantado às fls. 197.

2 – Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos 

autos, fundamentado no que dispõe o § 2º do artigo 99 do CPC, defiro à 

parte devedora os benefícios da gratuidade da justiça, até que 

comprovados os requisitos necessários para sua revogação.

3 – Por fim, expeça-se alvará do valor penhorado às fls. 193 em favor da 

parte autora, arquivando o feito no seguimento.

 4 - Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 56010 Nr: 2092-60.2003.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BUZELLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELAINE SGUAREZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE BUZELLE - OAB:2381-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HONORIOS DE 

CASTRO - OAB:OAB-MT 3541-B, LAZARO ROBERTO DE SOUZA - 

OAB:OAB-MT 4801-B

 Vistos etc.

1 - Intime-se a parte exequente para manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito. Prazo: 10 (dez) dias.

2 - Sem a manifestação certifique-se e 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).

 3 - Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 107005 Nr: 2993-86.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO NELSON PROCHINOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCILENE LINS FAGUNDES - 

OAB:OAB/MT 14.970, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8.907/MT, 

Tassiana Abud Chaud - OAB:9377

 Vistos etc.

Abre-se vista a Defensoria Pública acerca da impugnação ao cumprimento 

de sentença (fls. 339/342). Prazo: 10 (dez) dias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 239346 Nr: 709-03.2010.811.0002

 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: LEIDIMAR SOUSA DOS SANTOS ZANIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUA BURITTI, JEREMIAS CORREA DA 

COSTA, ALLAN FONTES CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁTIMA JUSSARA RODRIGUES - 

OAB:6090/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN FONTES CORRÊA DA 

COSTA - OAB:25118/O, MARCIO TADEU SALCEDO - OAB:6038/MT

 Vistos.(...) Ressalta-se que a caracterização da confusão patrimonial 

pode ser identificada de várias formas: empresas com os mesmos sócios, 

muitas vezes no mesmo endereço, conglomerados familiares, empresas 

controladas e empresas controladoras, nas quais é normal a transferência 

de ativos e passivos, custos e de lucros.No caso, os documentos 

acostados aos autos comprovam a confusão patrimonial e a gerência 

familiar entre as empresas, embora possuam personalidade jurídica 

distintas.Logo, reconhecido o grupo econômico e verificada a confusão 

patrimonial, e que as empresas encontram-se com a situação cadastral 

suspensa ou baixada, entende-se ser possível que todos os requeridos 

figurem no polo passivo da presente ação, sendo que em razão da 

Entretanto, para garantir o contraditório e a ampla defesa, devem ser 

incluídos no polo passivo da ação as empresas não citadas e seus 

respectivos sócios, oportunizando a apresentação da defesa.Ante 

exposto, determino que a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceda a inclusão da empresa S.F. Corrêa e Cia Ltda. e de sua sócia 

Silbene Fontes Corrêa no polo passivo da ação, promovendo a sua 

citação, sob pena de o feito prosseguir e surtir efeito apenas com relação 

aos requeridos mencionados na exordial. Informados os dados para 

citação dos requeridos, no prazo estabelecido, promova-se a citação e 

alteração do polo passivo.Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se e façam os autos conclusos.Cumpra-se, com URGÊNCIA, 

tendo em vista tratar-se de processo META 2.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 206112 Nr: 2094-54.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOUFLEUR E LANGER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLUCE CRISTINA MORAES DEZORZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:MT 3.561-A, VINICIUS BIGNARDI - OAB:12901/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jussianney Vieira 

Vasconcelos - OAB:11.287

 Vistos etc.1 - Diante da certidão de publicação fls. 132, constata-se que 

decorreu o prazo da parte executada sem suscitação de 

impenhorabilidade e/ou indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, 

haja vista que a publicação se deu em 22.01.2020 e o decurso do prazo 

em 29.01.2020.Em sendo assim, defiro o pedido do credor às fls. 29/130, e 

determino que se proceda à transferência dos valores conscritos às fls. 

125 para a conta bancária indicada no mesmo petitório. 2 – Passo a 

análise do pedido do credor na penhora do veículo descrito às fls. 

127/128, o qual encontra alienado fiduciariamente.(...) DEFIRO o pedido em 

exame e determino a penhora sobre os direitos oriundos do contrato de 

alienação fiduciária celebrado entre o executado e a instituição financeira, 

sobretudo no que tange às parcelas já pagas, e para tanto, recairá a 

constrição sobre o veículo indicado pelo exequente. Deferida a penhora, 

levo a mesma a efeito pelo sistema RENAJUD, e, nesta oportunidade, 

anexo a presente decisão o comprovante da restrição gravada, valendo 

como termo dela.Intime-se o exequente para conhecimento e o executado 

para, querendo, opor embargos no prazo legal.OFICIE-SE AO DETRAN 

PARA QUE INFORME A ESTE JUÍZO QUAL A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 

QUE SE ENCONTRA ALIENADO O VEÍCULO Marca/Modelo: FIAT/SIENA 

ELX FLEX, Ano/Modelo: 2015/2016, Placa KAJ 2997, chassi 

9BD17201A63179632, em nome de MARLUCE CRISTINA MORAES 

DEZORZI. Com a identificação da instituição fiduciária, proceda sua 

notificação acerca da constrição efetuada por este juízo.Com a penhora já 

efetivada via sistema RENAJUD (...) expeça-se mandado de avaliação e 

remoção do bem, entregando-o em mãos do exequente, a quem nomeio 

fiel-depositário, com todos os seus encargos legais.(...)3 – Intime-se o 

credor para que traga cálculo atualizado do débito, deduzindo o valor 

penhorado, observando a data da constrição dos valores. Prazo: 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 247801 Nr: 7526-83.2010.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIELY CARLA LUDWIG, JORGE ADELAR 

LUDWIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:MT 8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA S JUNIOR - OAB:12007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação monitória, constituindo, 

de pleno direito, o título executivo judicial a quantia de R$ 4.256,95 (quatro 

mil, duzentos e cinquenta e seis reais e noventa e cinco centavos), 

representada pelo Contrato de Prestação de Serviços Educacionais e pelo 

cheque, ambos acostados às fls. 32 e 34, devendo o importe ser corrigido 

monetariamente na forma da Lei nº 6.899/81, desde o vencimento, com 

juros legais após a citação.Condeno a parte requerida ao pagamento das 

despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% do 

valor da causa, com fundamento no art. 85, §§ 2º, do NCPC. Deve o feito 

prosseguir na forma prevista no Livro II, Título II, do Código de Processo 

Civil. P. I e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 288854 Nr: 8326-43.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EULALIA MARTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABC PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:10.115/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO BATTGLIA - 

OAB:216774

 Vistos etc.

Intime-se a parte credora acerca da impugnação ao cumprimento de 

sentença (fls. 156/164). Prazo: 10 (dez) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 550070 Nr: 15038-39.2018.811.0002

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIBOX - DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 

BROKER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GALVÃO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, 

EDSON BENEDITO DA SILVA GALVÃO, ELIZABETHE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:OAB/MT 8.934, MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:15.401/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que as partes transacionaram em torno da lide nos autos 

principais (Id. 434429 - em apenso), tendo sido o processo julgado extinto, 

se deu a perda do objeto da presente demanda.

 Em assim sendo, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários nos termos postulado no acordo dos autos principais.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 434429 Nr: 3690-92.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIBOX - DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 

BROKER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GALVÃO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:MT 15.401, PEDRO PAULO PEIXOTO DA S JUNIOR - 

OAB:MT 12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta por Dibox - 

Distribuição de Produtos Alimentícios Broker Ltda em desfavor de Galvão 

Distribuidora de Bebidas Ltda, ambos qualificados, pelos fatos e 

fundamentos de direito expostos na exordial.

No decorrer da demanda, as partes firmaram acordo (fls. 137/141), 

pugnando por sua homologação, bem assim a extinção do processo.

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

 Fundamento. Decido.

 Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo por sentença o 

inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, 

“b”, do CPC.

Custas e honorários advocatícios conforme pactuado entre as partes.

Com trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com todas as 

baixas e anotações pertinentes.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 444919 Nr: 9351-52.2016.811.0002

 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: DE JORGE HOTELARIA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO ANTONIO BAIA 

HERANI - OAB:MT 13.288

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Matzenbacher - 

OAB:335279, HENRIQUE DE DAVID - OAB:84740/RS, MIRO AGOSTINHO 

DAS NEVES - OAB:12.818/MT

 Vistos etc.
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Diante da informação acostada às fls. 229, nomeio em substituição, o 

perito grafotécnico EMILIANO MENDONÇA SILVA, recebendo suas 

correspondências na Av. Manoel José de Arruda, nº 3.300, Cond. Res. 

Beira Rio – Porto - Cuiabá-MT, Fone: (65) 8121-4041, email: emilianomsilva, 

devendo ser intimado para que, no prazo de 05 (cinco) dias, aceite a 

nomeação e designe data para início dos trabalhos periciais, consignando 

que os honorários já se encontram depositados nos autos (fls. 209).

 No mais, cumpra-se integralmente a decisão saneadora de fls. 183/184.

 Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 335434 Nr: 3911-46.2014.811.0002

 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: ALFREDO BENEDITO DE ALMEIDA, AGUINA APARECIDA 

RODRIGUES TELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIEL GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILEUZA FONSECA DOS 

SANTOS BATTISTI - OAB:17.995/MT

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que houve pedido de cumprimento da 

sentença (fls. 121/122).

Assim, intime-se a parte requerida/executada, para que efetue o 

pagamento do montante devido, conforme cálculo trazido pelo credor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 

523, §1º, do Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

Os honorários sucumbenciais devem ser excluídos do cálculo do débito, 

em vista que o requerido/executado é beneficiário da justiça gratuita, 

ficando assim suspensas tais exigências, nos termos do artigo 98, §3°, do 

CPC.

Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 347747 Nr: 14054-94.2014.811.0002

 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: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 3D - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS 

AUTOMOTIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Boaventura Zica - 

OAB:13754-A/MT, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - OAB:12.129-A, 

TAMIRIS CRUZ POIT - OAB:14659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE - OAB:

 Vistos etc.

Compulsando-se os autos, verifica-se que houve pedido de cumprimento 

da sentença (fls. 161/164).

No caso em tela, verifica-se a ocorrência de revelia do réu, o que enseja a 

aplicação do caput do artigo 346, do CPC: “Os prazos contra o revel que 

não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório 

no órgão oficial.”. Assim sendo, apesar de estar dispensada a hipótese de 

intimação do réu, faz-se necessária a efetiva publicação para início do 

prazo para manifestação da parte, não podendo haver a supressão de 

qualquer etapa processual.

Portanto, a incidência da multa prevista no art. 523, §1º, do Código de 

Processo Civil, somente ocorrerá após o prazo de 15 (quinze) dias da 

publicação de decisão que recebe o pedido de cumprimento de sentença, 

pois a multa de 10% condiz com medida coercitiva em fase de 

cumprimento de sentença.

Assim, intime-se a parte requerida/executada para que efetue o 

pagamento do montante devido, conforme cálculo trazido pelo credor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 

523, §1º, do Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, §1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

 Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

cumprimento de sentença.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 398760 Nr: 10675-14.2015.811.0002

 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: MARCELO ANDRADE BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO MÁRCIO DA SILVA CAMBARA, RITA 

ADELAIDE DUCATI CAMBARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO FERNANDO LEAL 

LAWALL - OAB:7701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE DA SILVA 

CAMBARA - OAB:3290/MT

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que houve pedido de cumprimento da 

sentença (fls. 107/111).

Assim, intime-se a parte requerida/executada, para que efetue o 

pagamento do montante devido, conforme cálculo trazido pelo credor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 

523, §1º, do Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 375602 Nr: 23462-12.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO ANTÔNIO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA - EPP, TIAGO VIANNA DE ARRUDA, JOSÉ AUGUSTO 

CALHAO BARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, RODRIGO CARRIJO FREITAS - OAB:11395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO BARAO - 

OAB:OAB-MT 8313

 Vistos etc.

1 – Certifique-se acerca da tempestividade da impugnação ao 

cumprimento de sentença apresentada pela parte executada.

 2 – Em sendo tempestivo, intime-se a parte credora para se manifestar 

acerca do pedido. Prazo: 15 (quinze) dias.

3 - Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 268527 Nr: 7020-73.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE TEOMAR DE OLIVEIRA CORREIA, FABÍOLA 
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SAMARA BRITO CORREIA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORTON AARON SCHEINBERG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA HERNANDES MERIGHI - 

OAB:9139/MT, Gian Carlo Leão Preza - OAB:8431/MT, LUDOVICO 

ANTONIO MERIGHI - OAB:905-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MACIEL JOSÉ DE PAULA - 

OAB:143.459-SP, MARYLENY CRISTIANE DOS SANTOS PAULA - 

OAB:296313/SP

 Vistos etc.

Para apreciação do petitório de fls. 177, necessário se faz que a Sra. 

Gestora Judiciária cumpra o item “1” da decisão de fls. 170.

Providenciada a petição completa, conclusos para as deliberações 

pertinentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 272399 Nr: 14113-87.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENGEPONTE CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIA ROCHA DA COSTA -ME ( 

WEBFLAVIA), FLAVIA ROCHA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIO FLAVIO ALVES DE BRITO 

- OAB:OAB/MT 8.669

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13537/MT, FREDERICO LOÔNCIO GAIVA NETO - OAB:, 

JAQUELINE MATTOS ARFUX - OAB:9388

 Vistos etc.

1 - Intime-se à parte executada para manifestar-se acerca do pedido de 

extinção do feito da parte credora. Prazo: 10 (dez dias).

2 - Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 212768 Nr: 8257-50.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G.S.M e A.P.S.M. menores rep. P/ VANDERLEYA 

GORDADO SILVA MARCONDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCINO MOREIRA DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXIERA DA SILVA - 

OAB:OAB/8.575, MARAIZA DA SILVA PAIXÃO - OAB:11501/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos etc. (...)1 - Promova a Sra. Gestora Judiciária, via Sistema 

SerasaJud, a inclusão do nome da parte executada naquele órgão.2 - Nos 

termos do art. 517 do CPC, expeça-se certidão da dívida em nome do 

executado Alcino Moreira da Silva Filho, fazendo constar que o credor é 

beneficiário da justiça gratuita (art. 98, IX, do CPC).3 – Indefiro o pedido de 

suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e de bloqueio de serviços 

de telefonia/internet fixa e móvel do executado, uma vez que não há 

previsão legal neste sentido (...)Por conseguinte, cabível o bloqueio de 

todos os cartões de crédito do executados Alcino Moreira da Silva Filho, 

oficiando-se às operadoras American Express, Elo, Hipercard, Mastercard 

e Visa, para efetivação da providência, até ulterior determinação em 

sentido contrário. 5 – Intimem-se e cumpra-se, com as providências 

necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 237582 Nr: 17369-09.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA CRISTINA FLORES CATALÁN, SÉRGIO HARRY 

MAGALHÃES, ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA BRADESCO VIDA E 

PREVIDENCIA PRIVADA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA DE ALMEIDA 

VITALINO - OAB:12741, MARCOS VINICIUS TOMBINI MUNARO - 

OAB:57.459, SELMA CRISTINA FLORES CATALAN - OAB:MT/ 4076, 

SERGIO HARRY MAGALHÃES - OAB:MT 4.960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660

 Vistos etc.

Da decisão de fls. 428/429 houve Recurso de Apelação, contudo, a 

sentença fora mantida pelo TJMT (acórdão de fls. 473/476).

Em sendo assim, proceda a transferência de todo valor depositado às fls. 

393v à Bradesco Vida e Previdência S/A, observando os dados bancários 

de fls. 478, conforme já determinado na decisão de fls. 479.

De outra banda, em atendimento ao petitório de fls. 481/483, expeçam-se 

os respectivos alvarás de todo o valor restante depositados nos autos em 

favor do autor Welington Rafael Modsinski Deoti, em conta corrente de sua 

titularidade informada às fls. 482v.

Após, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 61930 Nr: 7495-10.2003.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO OESTE CONSTRUTORA, 

INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS LTADA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3.662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE STUMPF JACOB 

GONÇALVES - OAB:5362/MT, RAQUEL SCOLARI TEIXEIRA - 

OAB:11523

 Vistos etc.

1 - Cumpra-se o item “9” da decisão de fls. 198/199, a qual até a presente 

data não fora cumprida.

 2 - De outra banda, diante da certidão de fls. 280, intime-se o credor para 

se manifestar nos autos, requerendo o que entender de direito. Prazo: 10 

dias.

 3 - Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 77615 Nr: 11654-25.2005.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENI MARIANO SANQUITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO ESTRELA D´ALVA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:2462/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE CÉSAR G. 

PARREIRA - OAB:OAB-MT 6265

 Vistos etc.

Da análise dos autos, constata-se que o credor fora devidamente intimado 

para manifestar-se nos autos acerca do exarado na certidão de fls. 187, 

todavia quedou-se inerte, conforme certificado de fls. 190.

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 das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 20021 Nr: 2177-51.2000.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL VÁRZEA 

GRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO ALONÇO DOS REIS - 

OAB:7370

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069717/3/2020 Página 238 de 426



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS TAVARES 

DE MELLO - OAB:5.026/MT, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5.058/MT

 Vistos etc.

1 - No que interessa ao deslinde do presente feito, tem-se que fora 

penhorado bem pertencente à parte, avaliado pelo Oficial de Justiça em R$ 

80.000,00.

O exequente concordou com a avaliação realizada (fls. 522), e a parte 

executada quedou inerte sem qualquer manifesto (certidão de fls. 524).

Diante do exposto, homologo o laudo de avaliação de fls. 520.

2 – Determino a designação de datas para realização de praça judicial, 

devendo ser expedidos os respectivos editais, que deverão conter os 

requisitos ditados pela lei (CPC, art. 886) e haverão de ser publicados na 

forma do art. 887, § 1º e 3º e art. 889, ambos do Código de Processo Civil.

O leilão será presidido pelo leiloeiro oficial e desde logo, fixo a comissão 

do leiloeiro em 5% sobre o valor da arrematação, a ser paga pelo 

arrematante, não se incluindo no valor do lance, o que deverá ser 

informado previamente aos interessados.

 A esses atos as partes deverão ser cientificadas por intermédio de seu 

advogado ou, não o possuindo, pessoalmente (CPC, art. 889).

3 - Deverá o credor trazer matrícula atualizada dos imóveis para 

realização do ato. Prazo: 10 dias.

 4 – Eventuais credores com garantia real ou com penhora anteriormente 

averbada, que não sejam de qualquer modo parte na execução, haverão 

de ser intimados, pessoalmente e por mandado, ao menos 05 (cinco) dias 

antes da primeira praça (CPC, art. 889, V).

5 - Intimem-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 247786 Nr: 7534-60.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGRASSENSE 

-UNUVAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONIKE RAFAELY DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBRÓSIO CINTRA - 

OAB:8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA S JUNIOR - OAB:12007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 No que concerne ao pedido de citação por edital (fls. 143/144), passo a 

seguinte deliberação:

O Código de Processo Civil é claro ao dispor que, somente após ser 

tentada a localização pessoal do réu por todas as formas, e estas 

resultarem infrutíferas, poderá ser procedida a citação por edital.

Manuseando os autos, verifico que a parte interessada não demonstrou 

ter esgotado todos os meios necessários para localizar os executados, 

uma vez que não diligenciou para tentar obter o seu endereço nos órgãos 

oficiais.

Convém realçar que a jurisprudência só vem aceitando a citação editalícia 

em casos excepcionais, quando estejam presentes algumas das 

hipóteses do art. 256, do Novo Código de Processo Civil, o que não se 

vislumbra neste feito.

Posto isso, indefiro o petitório de fls. 143/144 e, no impulso do processo, 

determino nova vista à parte autora para manifestação nos autos, para 

requerer o que entender de direito. Prazo: 10 dias.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 247797 Nr: 7532-90.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIDIO CLEMENTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Ambrósio Cintra - 

OAB:8934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA S JUNIOR - OAB:12007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Compulsando os autos, tenho que a presente ação, proposta no ano de 

2010, ainda não obteve êxito na citação do requerido, após diversas 

tentativas e endereços diversos.

 Ante o exposto, entendo que houve o exaurimento das possibilidades do 

autor em localizar o endereço da ré.

Neste sentido:

 AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. 

CITAÇÃO POR EDITAL. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1 - Cuida-se de 

agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o 

requerimento de citação por edital dos sócios da parte executada. 2 - 

Foram realizadas cinco tentativas de citação, todas frustradas, tanto da 

empresa devedora como de seus sócios, sendo certo que o Oficial de 

Justiça certificou, em cada oportunidade, que os devedores seriam 

desconhecidos no local ou teriam encerrado suas atividades. 3 - Tal 

circunstância encaixa-se nas hipóteses previstas no artigo 231 acima 

transcrito, não havendo porque não se proceder à citação por edital 

requerida. (...) (TRF-2 - AG: 201302010060226 , Relator: Desembargadora 

Federal CARMEN SILVIA LIMA DE ARRUDA, Data de Julgamento: 

15/07/2013, SEXTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 

23/07/2013)

 Desta forma, defiro o pedido de fls. 130/131, com fulcro no artigo 256, I, 

do Código de Processo Civil, determino a citação por edital do requerido 

Lucidio Clemente da Silva, com o prazo de 30 (trinta) dias, de acordo com 

artigo 257, III, do mesmo codex.

 Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, o que deverá ser 

certificado, mister se faz a designação de curador especial ao réu revel, e 

em atenção ao art. 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.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233916 Nr: 13894-45.2009.811.0002

 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: ROBERTO CARLOS DAMEDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A F. BANCO FINASA BMC S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:MT/19484/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:020732A

 INTIMAÇÃO as partes para se manifestar o que entender de direito no 

prazo de 10 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 216737 Nr: 12118-44.2008.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INGRID MIRELLA LEAL QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PAULO PEIXOTO DA 

SILVA JÚNIOR - OAB:MT 12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO parte autora para se maniifestar sobre a correspondencia 

devolvida pela empresa de correios no prazo de 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 220906 Nr: 1149-33.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA APARECIDA MARTINS FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU DE OLIVEIRA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA ORLANDI EDUARDO - 

OAB:OAB/9522, Micael Galhano Feijo

micael ga - OAB:5935/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Geraldo Ribeiro de 

Araújo - OAB:MT 9.098

 INTIMAÇÃO a parte autora para se manifestar sobre correspondencia 

devolvida pelo correios no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 299318 Nr: 19915-32.2012.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Adjudicação->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS TELÓ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HONORINO TONET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - 

OAB:1412-A, LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - OAB:6693/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994, LEILA MASCARENHAS BARBOSA - OAB:5206-A/MT, 

MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8.907

 Em assim sendo, revogo os benefícios da justiça gratuita. 2 – Por outra 

banda, para apreciação do pedido de cumprimento de sentença às fls. 

203/204, necessário se faz a apresentação da planilha atualizada do 

débito.Desta feita, intime-se a parte exequente a trazer aos autos referido 

cálculo. Prazo: 10 dias. 3 - Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 454097 Nr: 13683-62.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE S/A REVESTIMENTOS CERÂMICOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEW FRAME CONSTRUÇÕES LTDA ME, NILZA 

MARIA DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO JOAQUIM MARTINELLI - 

OAB:OAB/SC 3210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em atenção ao pleito de fls. 70, procedi consulta ao sistema Bacenjud, 

conforme extratos anexos, obtendo-se diversos endereços da parte 

executada.

Em sendo assim, intime-se o credor para manifestar a respeito, devendo 

especificar qual endereço deseja realizar o ato citatório e/ou requerer o 

que entender de direito. Prazo: 10 dias.

 Cumpra-se.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 410376 Nr: 16828-63.2015.811.0002

 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: JOSÉ DOMINGOS DO NASCIMENTO, ANTONIA 

BENEDITA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES 

OKAJIMA

 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 SEGUNDA VARA CÍVEL

 JUSTIÇA GRATUITA

EDITAL DE CITAÇÃO

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 16828-63.2015.811.0002 Código: 410376

ESPÉCIE: USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PARTE AUTORA: JOSÉ DOMINGOS DO NASCIMENTO

 PARTE AUTORA: ANTONIA BENEDITA NASCIMENTO

PARTE RÉ: HIROSHI OKAJIMA

PARTE RÉ: VERA LUCIA LOPES OKAJIMA

CITANDOS: RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 19/08/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO DOS CONFINANTES SANDRO LUCAS DOS ANJOS 

E ROSELI DE BRITO TEODORO, 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: Por proêmio, o Requerente é morador do Bairro 

Terra Nova, rua Tangará da Serra, Lote 08, Quadra 08, em Várzea 

Grande, há mais de 10 (dez anos), exercendo a posse mansa, pacífica e 

ininterrupta, com “animus domini. Impede salientar que no Loteamento 

original aprovado perante a Prefeitura Municipal de Várzea Grande, tal 

endereço era determinado pela quadra 08, parte dos lotes 8 e9, sendo que 

hoje, a área total do lote ocupado pela Autora, possui 363,97 m², em que 

331, 34m² incide sob o lote 8 de 32, 63m² sob o lote 09. Destaca-se que a 

Requerente encontra-se no local desde o início das ocupações ao Bairro, 

onde na época não havia asfalto (e ainda não há), luz elétrica e água. Era 

apenas um grande loteamento repleto de matagal. Coma sobredito, era 

apenas mato, razão pela qual haviam poucas ruas abertas e somente com 

o decorrer dos anos, com uma maior ocupação dos moradores, foram 

dando abertura às demais ruas do Bairro e melhorando sua infraestrutura, 

improvisando até mesmo alguns postes de madeira, para que fosse 

puxada energia elétrica. Digno de destaque que o local até os dias atuais, 

não é abastecido por água, e que há aproximadamente 5 anos atrás, não 

havia energia elétrica no local. Para tanto, a Requerente possui 

documentos comprobatórios de que mora na área em questão à mais de 

10 anos, conforme prova ao final acostado. Pelos fatos expostos, há de 

ser ressaltado que a Requerente tem direito de se declarado proprietária, 

porquanto, reside no terreno edificado em planta anexa, perfazendo à 

área de ocupação individualizada, composta de memorial descritivo 

exercendo a posse com animus domini, sem oposição(inteligência do 

artigo 1.238 § único do CC). Utilizando imóvel para sua moradia, de forma 

mansa, pacífica e ininterrupta, ressumbrando-se, pois, os requisitos legais 

no pleito da declaração de demínio do imóvel usucapiendo. Por fim, requer 

seja declarado através de sentença o direito da Requerente ao imóvel 

Usucapiendo. Evidenciada a posse mansa e pacífica por mais de 

10(dez)anos com “animus domini”, exercida pela Requerente e que 

sempre praticou os atos inerentes à posse, procedente a Usucapião, nos 

termos do artigo 1238 do Código Civil. Ao final, observada a legislação civil 

e processual civil , julgue, através de respeitável Sentença, a total 

procidência desta Ação de Usucapião Urbano, para declarar o demínio da 

Requerente sobre o imóvel Usucapiendo, matriculado sob o nº 7.669 do 

Livro 02, Fls 01, em 31/08/1978 do 5º Seviço Notarial e Registro de Imóveis 

de Cuiabá-MT; A condenação do Requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, no termos do art. 20, § 3, do 

Código Civil. Protesta e requer provar o alegado por todos os meios de 

provas em Direito admitidos, em especial os documentais, prova 

testemunhal e aquelas que esse Juízo entender necessárias ao 

esclarecimento da presente Ação. Atribui-se à Causa o Valor de R$ 

1.000,00, para efeitos meramente fiscais.

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: Um Lote de Terreno Urbano, 

situado na quadra 08, lote 08 do Loteamento denominado Terra Nova em 

Várzea Grande-MT

DESPACHO: Vistos etc. Pendente se encontra a citação dos confinantes 

Sandro Lucas dos Anjos e Roseli de Brito Teodoro. Assim, em atenção ao 

petitório de fls. 112, determino que:1 – Expeça-se mandado para citação 

da confinante Roseli no endereço constante às fls. 112. 2 – Sem prejuízo 

da determinação supra, expeça-se edital de citação para ambos os 

confinantes, Sandro Lucas dos Anjos e Roseli de Brito Teodoro, fazendo 

constar as advertências legais, com o prazo de 20 dias. 3 – Cumpra-se, 

com as providências necessárias.

ADVERTÊNCIAS: O prazo para RESPONDER a ação é de 15, contados da 

juntada do comprovante da citação aos autos. Esse prazo será contado 

EM DOBRO, caso se trate de litisconsortes com procuradores de bancas 

distintas, ou de ações patrocinadas pela Defensoria Pública, Fazenda 

Pública ou Ministério Público. 2. Não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos pela requerida como verdadeiros os fatos 

alegados na petição inicial (art.344 CPC), salvo em relação a direitos 

indisponíveis.

 Eu, ADELIA DE SOUZA GERMANO, digitei.

 Várzea Grande - MT, 13 de março de 2020.

BARTYRA ROSSANA MIYAGAWA

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 416020 Nr: 19913-57.2015.811.0002
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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: ANA FLAVIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENIS AUGUSTO CANAVARROS 

DA CRUZ - OAB:20372 OAB/MT, LAELÇO CAVANCANTI JUNIOR - 

OAB:14954

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMARIO M. 

VASCONCELOS - OAB:10.624

 INTIMAÇÃO as partes para se manifestar o que entender de direito no 

prazo de 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 324390 Nr: 20783-73.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA MARIA DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO AMERICEL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM - OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Vistos etc.

Diante do pagamento espontâneo efetuado pela parte requerida (fls. 

229/230), intime-se a parte autora a se manifestar nos autos, requerendo 

o que entender de direito. Prazo: 10 dias.

 Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 369102 Nr: 18766-30.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO E 

TEOLOGIA, JUSELIA AUXILIADORA DE REZENDE, ADEMAR ESTEVES DE 

FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONY MARIA DA SILVA - 

OAB:15.447-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Aguarde-se o prazo para apresentação da contestação, o que deverá ser 

certificado.

Decorrido o prazo sem manifestação, necessário se faz a designação de 

curador especial aos réus revéis, e em atenção ao art. 72, II, do Código de 

Processo Civil, nomeio, desde já, a Defensoria Pública Estadual para 

representar todos os requeridos, devendo ser intimada para apresentação 

de defesa no prazo legal. Prazo: 15 dias.

Com a contestação nos autos, abra-se vista à parte autora para 

impugnação. Prazo: 15 dias.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 379857 Nr: 26643-21.2014.811.0002

 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: BRADOPNEUS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PNEUS - 

EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR AUGUSTO DE FREITAS JÚNIOR, 

ADEMIR AUGUSTO DE FREITAS JUNIOR-ME, PAULO HENRIQUE CAMPOS 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ EDUARDO BRAVO - 

OAB:MT 61.516

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO parte autora para se manifestar sobre a correspondencia 

devolvida pela enpressa de correios.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 427012 Nr: 25687-68.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:MT 10.335, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:MT 10.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT 8.506-A, PAULO VINÍCIO PORTO DE AQUINO - 

OAB:14250-A OAB MT

 INTIMAÇÃO da parte Requerente, através de seu patrono, para 

manifestar nos autos, requerendo o que entender de direito, bem como 

informar o endereço atualizado do autor, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 203387 Nr: 13647-35.2007.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS NUNES, ODETE DE SOUZA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODERSON MANOEL PAES DE OLIVEIRA, JOSE 

EMIDIO RODRIGUES, NEIDE FERREIRA RODRIGUES, MARCELINO 

MIQUELANTE, THELMA BARBOSA VINHAL MIQUELANTE, JUSSARA 

LATORRACA TAPAJOS MURA, JUSCELINO DIAS MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA LEÃO SOARES - 

OAB:OAB/SP144879

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em análise dos autos verifica-se que, apesar de devidamente citado o 

requerido Oderson Manoel Paes de Oliveira não apresentou contestação 

(fls. 175/177).

Desse modo, DECRETO a sua revelia, nos termos do art. 344, do CPC, 

contudo, tendo em vista que outros requeridos apresentaram contestação, 

a revelia não produz efeitos, nos termos do art. 345, I, do CPC.

Sendo assim, especifiquem as partes as provas que porventura ainda 

pretendam produzir nos autos, justificando-as no prazo de 10 (dez) dias.

 No mais, diante da nova sistemática processual, a qual privilegia a 

autocomposição (art. 334 do NCPC), e considerando que a 

conciliação/mediação é instrumento efetivo de pacificação social, solução 

e prevenção de litígios, designo audiência de conciliação para o dia 21 de 

maio de 2018, às 16h20, ficando desde já as partes intimadas da 

respectiva solenidade por meio dos seus respectivos advogados (art. 

334, § 3º, do CPC).

Consigno que, o não comparecimento injustificado de qualquer das partes 

à audiência conciliatória constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 203387 Nr: 13647-35.2007.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS NUNES, ODETE DE SOUZA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODERSON MANOEL PAES DE OLIVEIRA, JOSE 

EMIDIO RODRIGUES, NEIDE FERREIRA RODRIGUES, MARCELINO 

MIQUELANTE, THELMA BARBOSA VINHAL MIQUELANTE, JUSSARA 

LATORRACA TAPAJOS MURA, JUSCELINO DIAS MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA LEÃO SOARES - 

OAB:OAB/SP144879

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, ELZIMAR RODRIGUES DE MOURA 

- OAB:8041, JOSÉ CARLOS DE SOUZA PIRES - OAB:1.938-A, MAURO 

ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - OAB:7.443

 Vistos.Compulsando os autos verifico ser necessário CHAMAR O FEITO 

À ORDEM.Isso porque, os advogados dos requeridos Juscelino Dias de 

Moura, Jussara Latorraca e José Emídio, que apresentaram contestação 

respectivamente às fls. 59/62 e 100/110, não se encontram devidamente 

cadastrados, de modo que não foram devidamente intimados das decisões 

proferidas por este juízo.Entretanto, considerando que a maioria das 
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decisões proferidas por este juízo não tiveram caráter decisório, pois 

referiam-se às tentativas frustradas de citação do requerido Oderson 

Manoel Paes de Oliveira, que posteriormente compareceu à secretaria e 

foi citado (fls. 175), deixo de decretar a nulidade destas.Nessa toda, tendo 

em vista que a decisão de fls. 179 não foi devidamente publicada, deixo de 

aplicar a multa prevista no art. 334, §8º, do CPC aos requeridos, que não 

compareceram à audiência de conciliação designada (fls. 180).Redesigno 

audiência de conciliação para o dia 28 de maio de 2020, às 16h20, ficando 

desde já as partes intimadas da respectiva solenidade por meio dos seus 

respectivos advogados (art. 334, § 3º, do CPC).Consigno que, o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência 

conciliatória constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com 

aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC.Determino sejam 

imediatamente cadastrados os advogados dos requeridos, atentando-se 

às procurações de fls. 95 e 136, intimando-os das decisões de fls. 161 e 

179.Sem prejuízo, defiro em parte o requerimento de fls. 134, para 

determinar que se expeça-se ofício ao Cartório da Comarca de Acorizal, 

solicitando que informe se a procuração pública registrada ÀS folhas n. 87 

do Livro 17, em que é outorgante Luiz Carlos Nunes e sua esposa Odete 

Souza Nunes e procurador Oderson Manoel Paes de Oliveira, lavrada em 

31 de dezembro de 1991, encontra-se efetivamente registrada no 

competente livro de procurações, devendo encaminhar cópia dá página do 

livro que ela supostamente foi lavrada, encaminhando-lhe cópia da 

procuração de fls. 28.

Citação

Citação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 0012231-85.2019.8.12.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER ESPINDOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMARI ANDRADE DE OLIVEIRA OAB - MS13963 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO SANTI SUEKANE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 0012231-85.2019.8.12.0001 

REQUERENTE: WALTER ESPINDOLA REQUERIDO: RICARDO SANTI 

SUEKANE Vistos, etc. Cumpra-se como deprecado, servindo a cópia de 

mandado. Após, devolva-se com as nossas homenagens. Às 

providências. Várzea Grande/MT, 22 de novembro de 2019. (Assinado 

Digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008504-91.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA RIBEIRO QUEIROZ NUNES (AUTOR)

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. 1008504-91.2020.8.11.0002 

AUTOR: HELENA RIBEIRO QUEIROZ NUNES REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DECALRATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REVISIONAL DE 

FATURAS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS COM PEDIDO LIMINAR proposta por HELENA RIBEIRO QUEIROZ 

NUNES em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A, pelos fatos e fundamentos da exordial. Narra a autora que 

locou o imóvel em que reside em outubro de 2019, que em novembro a 

conta de energia veio no valor de R$620,55 (seiscentos e vinte reais e 

cinquenta e cinco centavos), em dezembro o valor veio na importância de 

R$890,51 (oitocentos e noventa reais e cinquenta e um centavos), já em 

janeiro o valor de R$642,91 (seiscentos e quarenta e dois reais e noventa 

e um centavos) e em fevereiro a fatura veio no valor de R$949,87 

(novecentos e quarenta e nove reais e oitenta e sete centavos). 

Argumenta que, não reconhece o consumo apontado pela requerida nas 

faturas em discussão, pois reside apenas com seus dois filhos e possuem 

apenas uma geladeira, bicos de luz, televisão, máquina de lavar e um 

ar-condicionado. Afirma que, aderiu ao cadastro de BAIXA RENDA em 

março do corrente ano e mesmo assim novamente teve uma cobrança 

elevadíssima no consumo apontado pela requerida, recebendo uma fatura 

de R$818,10 (oitocentos e dezoito reais e dez centavos), enquanto seus 

vizinhos pagam faturas na média de R$300 (trezentos reais) e que quando 

residia em outra casa seu consumo era de R$260,00 (duzentos e 

sessenta reais). Em sede de tutela antecipada de urgência, requer que a 

requerida seja compelida a se abster de suspender o fornecimento de 

energia elétrica da sua unidade consumidora n. 6/2891432-3, no que tange 

às faturas de fevereiro e março de 2020 que somadas perfazem o 

montante de R$ 1.767,97 (um mil setecentos e sessenta e sete reais e 

noventa e sete centavos). No mérito, pugna que seja declarado indevidas 

as cobranças referentes aos meses de novembro e dezembro de 2019 e 

janeiro, fevereiro e março de 2020, bem como demais faturas que vierem 

acima do valor de consumo médio e sejam retificadas pela ré e que a 

demandada seja condenada ao pagamento de indenização pelos danos 

morais ocasionados. Ao final, requer pela inversão do ônus da prova e 

informa o desinteresse na realização de audiência de conciliação. Juntou 

documentos. É o breve relato. Fundamento e decido. No presente caso, 

verifica-se que a pretensão da parte autora apresenta características de 

um pedido de tutela de urgência antecipada, uma vez que restou 

devidamente demonstrado o fundado receio de dano irreparável ou de 

difícil reparação, sendo incontestável a existência de prejuízo para a parte 

caso seja privada de serviço essencial e na iminência de ter seu nome 

negativado. Verifico que, a probabilidade do direito restou evidenciada nos 

documentos juntados, haja vista que restou demonstrada que as faturas 

de fevereiro e março do corrente ano superam a média dos meses 

anteriores. 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 que a empresa ré, abstenha-se de interromper o fornecimento 

de energia elétrica à Unidade Consumidora de n. 6/2891432-3 em razão 

das faturas em discussão (meses de fevereiro e março de 2020), bem 

como se abstenha de incluir o nome da parte autora nos órgãos de 

proteção ao crédito no que tange ao referido débito; sob pena de multa 

diária de R$100,00 (cem reais) limitada ao montante de R$5.000,00 (cinco 

mil reais). INDEFIRO o pedido para que a presente liminar se estenda a 

todas as faturas que não condizem com o consumo que a autora entende 

como média, pois não pode o Poder Judiciário chancelar o consumo de 

energia elétrica sem o correspondente pagamento. 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 

16h40min, 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. Considerando a urgência da medida, determino que a decisão 

seja cumprida pelo Oficial de Justiça Plantonista. Intime-se. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, 13 de março de 2020. (Assinado digitalmente) André 

Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008506-61.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILMA BEZERRA FERREIRA (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. 1008506-61.2020.8.11.0002 

AUTOR(A): GILMA BEZERRA FERREIRA 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 e 

Tutela Antecipada de Urgência proposta por Gilma Bezerra Ferreira em 

desfavor de Energisa Mato Grosso-Distribuidora de Energia S/A, pelos 

fatos e fundamentos da exordial. Narra a autora que, a requerida realizou 
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vistoria em sua unidade consumidora e emitiu uma fatura para 

recuperação de consumo referente no valor de R$781,19 com vencimento 

em 30.03.2020, pois entende ser indevido por ter sido apurado de forma 

unilateral. Em sede de tutela antecipada de urgência, requer que a 

requerida seja compelida a se abster de suspender o fornecimento de 

energia elétrica da sua unidade consumidora e de incluir o seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito, no que tange à fatura em discussão, bem 

como qualquer outras não condizentes com o consumo da autora. No 

mérito, pugna pela declaração de inexistência do débito cobrado na fatura 

em discussão e pela indenização pelos danos morais ocasionados. Ao 

final, requer pela inversão do ônus da prova e informa o não interesse na 

realização de audiência de conciliação. Juntou documentos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. No presente caso, verifica-se que a 

pretensão da parte autora apresenta características de um pedido de 

tutela de urgência antecipada, uma vez que restou devidamente 

demonstrado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, 

sendo incontestável a existência de prejuízo para a parte caso seja 

privada de serviço essencial e na iminência de ter seu nome negativado. 

Já a probabilidade do direito restou evidenciada nos documentos juntados, 

haja vista que o débito de fato vai muito acima da média de consumo 

apresentado nos meses anteriores, conforme se denota do histórico de 

consumo da unidade consumidora (id. 30251569 – Pág.1), o qual, inclusive 

demonstra que a autora se encontra adimplente com as faturas anteriores 

e com o parcelamento realizado. 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 que a empresa ré, abstenha-se de interromper o 

fornecimento de energia elétrica à Unidade Consumidora de n. 6/412891-4 

em razão das faturas em discussão (recuperação de consumo com 

vencimento em 30.03.2020), bem como se abstenha de incluir o nome da 

parte autora nos órgãos de proteção ao crédito no que tange ao referido 

débito; sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) limitada ao 

montante de R$5.000,00 (cinco mil reais). Em que pese a manifestação 

expressa da parte autora no desinteresse na autocomposição, designo 

audiência de conciliação que designo para o 28 de maio de 2020, às 

17h00min 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 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 termos do 

artigo 98 e 99 do CPC. No mais, diante da relação de consumo inconteste, 

defiro o pedido de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, 

do CDC. Considerando a urgência da medida, determino que a decisão 

seja cumprida pelo Oficial de Justiça Plantonista. Intime-se. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, 13 de março de 2020. (Assinado digitalmente) André 

Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000770-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARAES INCORPORACOES SPE LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLORICE SEVERIANA DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000770-26.2019.8.11.0002. 

EXEQUENTE: MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARAES 

INCORPORACOES SPE LTDA EXECUTADO: FLORICE SEVERIANA DE LIMA 

Vistos etc. Homologo para que produza seus jurídicos e legais efeitos o 

acordo celebrado entre as partes no Id. 29341348. Em consequência, 

determino a suspensão do presente, até efetivo cumprimento do acordo 

entabulado (08.02.2021). Decorrido o prazo avençado, dê-se vista a parte 

exequente para que, no prazo legal, requeira o que entender de direito. 

Intimem-se e cumpra-se. Várzea Grande, 16 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008599-24.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO MOURA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS FELIPE DIAS XAVIER OAB - MT23834/O (ADVOGADO(A))

ANDRESSA PORTELLA JACOB VILELA OAB - MT18235/O 

(ADVOGADO(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. 1008599-24.2020.8.11.0002 

AUTOR(A): MURILO MOURA DE ALMEIDA REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Em análise dos 

autos verifica-se que o presente feito está endereçado ao Juizado 

Especial Cível, de forma que este juízo carece de competência para 

processar e julgar a presente demanda. Ante o exposto, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA e determino a sua redistribuição para o Juizado Especial 

Cível desta Comarca. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Várzea Grande, 16 de março de 2020 (Assinado digitalmente) André 

Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001100-28.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEAGUE CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA - ME 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR OAB - MT7215-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SH PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KEILLA MACHADO OAB - MT15359-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001100-28.2016.8.11.0002. 

EMBARGANTE: LEAGUE CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS 

LTDA - ME EMBARGADO: SH PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS 

LTDA - EPP Vistos etc. De acordo com o artigo 3º da Portaria nº 

296/2016-PRES, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda a 

materialização dos presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO e após a 

distribuição por dependência aos autos principais de Id. 404631. Em 

seguida, apense-se e façam os autos imediatamente conclusos para 

análise e deliberações pertinentes. Após, arquive-se o presente processo 

eletrônico. Várzea Grande, 16 de março de 2020. (assinado digitalmente) 

ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018744-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685-O (ADVOGADO(A))

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069717/3/2020 Página 243 de 426



LAUDICEIA MARIA WAGNER SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1018744-76.2019.8.11.0002. 

EXEQUENTE: SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA EXECUTADO: 

LAUDICEIA MARIA WAGNER SILVA Vistos etc. Cite-se a parte executada 

para, no prazo legal de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, nos 

termos do art. 829, caput, do CPC, sob pena de penhora de tantos bens 

quantos bastem à satisfação do valor do débito atualizado, observando o 

art. 840, do CPC. Não efetuado o pagamento, proceda-se de imediato a 

penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos seja a parte executada intimada, nos termos do art. 829, §1º do 

CPC. Não sendo encontrada a parte devedora, o Sr. Oficial de Justiça 

procederá o arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução (art. 830, caput, CPC). Poderá a parte executada, no prazo de 

15 (quinze) dias após a juntada do mandado de citação, opor embargos à 

execução (art. 915, caput, CPC), independentemente de penhora (art. 914, 

caput, CPC). Nos termos do art. 827 do CPC, fixo os honorários 

advocatícios em 10% do valor da causa, que será reduzido pela metade 

em caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias. Cumpra-se, 

com as providências necessárias. Várzea Grande, 16 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019055-67.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ MARCELO POUCIANO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1019055-67.2019.8.11.0002. 

EXEQUENTE: SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA EXECUTADO: LUIZ 

MARCELO POUCIANO Vistos etc. Cite-se a parte executada para, no 

prazo legal de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, nos termos 

do art. 829, caput, do CPC, sob pena de penhora de tantos bens quantos 

bastem à satisfação do valor do débito atualizado, observando o art. 840, 

do CPC. Não efetuado o pagamento, proceda-se de imediato a penhora de 

bens e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos seja 

a parte executada intimada, nos termos do art. 829, §1º do CPC. Não 

sendo encontrada a parte devedora, o Sr. Oficial de Justiça procederá o 

arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 

830, caput, CPC). Poderá a parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias 

após a juntada do mandado de citação, opor embargos à execução (art. 

915, caput, CPC), independentemente de penhora (art. 914, caput, CPC). 

Nos termos do art. 827 do CPC, fixo os honorários advocatícios em 10% 

do valor da causa, que será reduzido pela metade em caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias. Cumpra-se, com as providências 

necessárias. Várzea Grande, 16 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008368-94.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MAIA MARCHIOTE OAB - SP279314 (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE MORAES DE PAULA E SILVA OAB - SP0123405A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEY SIQUEIRA CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº. 1008368-94.2020.8.11.0002 

Vistos etc. Cite-se a parte executada para, no prazo legal de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, nos termos do art. 829, caput, do 

CPC, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem à satisfação 

do valor do débito atualizado, observando o art. 840, do CPC. Não 

efetuado o pagamento, proceda-se de imediato a penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos seja a parte 

executada intimada, nos termos do art. 829, §1º do CPC. Não sendo 

encontrada a parte devedora, o Sr. Oficial de Justiça procederá o arresto 

de tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, caput, 

CPC). Poderá a parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias após a 

juntada do mandado de citação, opor embargos à execução (art. 915, 

caput, CPC), independentemente de penhora (art. 914, caput, CPC). Nos 

termos do art. 827 do CPC, fixo os honorários advocatícios em 10% do 

valor da causa, que será reduzido pela metade em caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeçam-se o necessário. Várzea Grande-MT, 16 de março de 2020. 

(Assinada digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008401-84.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER BORGES DA SILVA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1008401-84.2020.8.11.0002 

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 

21 de maio de 2020 às 10h20min, 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, 16 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) André Mauricio 

Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007497-98.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME CHAPADA ORIENTE INCORPORACOES SPE LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON BARROS DA CUNHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007497-98.2019.8.11.0002. 

EXEQUENTE: MRV PRIME CHAPADA ORIENTE INCORPORACOES SPE 

LTDA EXECUTADO: JEFFERSON BARROS DA CUNHA Vistos etc. Em 

análise ao petitório acostado no Id. 25517549, verifico que não se faz 

oportuna a citação com hora certa, prevista no artigo 227 do CPC, visto 

que houve apenas uma tentativa frustrada de citação da parte ré, 

conforme certidão do Id. 23464261, portanto, não houve exaurimento de 

possibilidade de tentar localizar a requerida. Desta feita, renove-se o 

mandado de citação, devendo o Sr. Oficial de Justiça observar o disposto 

no art. 277 do CPC. Cumpra-se, com as providências necessárias. Várzea 

Grande, 16 de março de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 
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LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005262-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX MAGNO FERREIRA MENDES OAB - MT8093/O-O (ADVOGADO(A))

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT8909-O (ADVOGADO(A))

JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES OAB - MT12794-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME AUGUSTO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

RENATA CRISTINA NOGUEIRA LOPES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005262-61.2019.8.11.0002. 

EXEQUENTE: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ 

AGRONOMIA EXECUTADO: RENATA CRISTINA NOGUEIRA LOPES, 

GUILHERME AUGUSTO DE ALMEIDA Vistos etc. Indefiro o pedido acostado 

no Id. 23028927, haja vista não ter o credor demonstrado os requisitos do 

fumus boni juris e periculum in mora. De outra banda, considerando que os 

dois ARMPs retornaram com a informação “ausente”, determino seja 

expedido mandado de citação aos executados, fazendo constar as 

advertências contidas na decisão inicial. O credor deverá efetuar o 

pagamento de duas diligências. Prazo: 10 dias. Várzea Grande, 16 de 

março de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008893-47.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELE APARECIDA DE MEIRA PLACIDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008893-47.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA EXECUTADO: 

DANIELE APARECIDA DE MEIRA PLACIDO Vistos etc. Defiro o petitório 

acostado no Id. 20420897. Em assim sendo, expeça-se mandado 

executório, devendo o Sr. Oficial de Justiça dar cumprimento ao art. 212, § 

2º, do CPC. O endereço do executado é CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 

ESMERALDA, CASA Nº. 203 DA QUADRA 05, situado à Rodovia: Mario 

Andreazza, s/nº, Bairro: Guarita/Petrópolis, Várzea Grande/MT. Consigno 

que a diligência já se encontra depositado no Id. 28767992. Cumpra-se, 

com as providências necessárias. Várzea Grande, 16 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009396-68.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT8909-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER BENEDITO DE ALBUQUERQUE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a exequente para que aporte, no prazo de 

05(cinco) dias, os dados da instituição bancária (nome e nº do banco), 

agência, conta corrente e CPF ou CNPJ do beneficiário para cuja conta a 

transferência dos valores deverá se operar, tudo nos termos da 

decisão/sentença retro. Por oportuno, registro que para levantamento de 

valores em conta cuja titularidade seja do(a) patrono(a) da parte, a 

procuração deverá conter poderes específicos para tal, nos termos do 

art. 105 do CPC. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005096-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERANGI - COOPERATIVA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO 

ASSENTAMENTO AGROANA GIRAU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA OAB - MT23784-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DIONIZIO ALVES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte recorrida para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar Contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013655-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME FAVA INCORPORACOES SPE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS OAB - MG98575 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORENICE PEREIRA (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).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003804-09.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SILVANI ARANTES CANETE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT12066-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POSTALIS INST SEGURIDADE SOCIAL DOS CORREIOS E TELEGRAF (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS OAB - RS56630-O 

(ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo a parte recorrida para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar Contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004019-19.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KELY CRISTINA ARRUDA BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT19716-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DIONIZIO ALVES DE SOUZA (PERITO / INTÉRPRETE)
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Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito do laudo de id. 30315369.

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 315895 Nr: 12247-73.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GREYCE PARANHOS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:

Prazo do edital:

Intimando/Citando/Notificando:

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 394499 Nr: 8079-57.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SORAIA DOS SANTOS FREITAS, IVRFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED PAULISTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE IAQUINTO 

MATEUS - OAB:15383, JOSE CARLOS DE ALVARENGA MATTOS - 

OAB:62.674, MARCIO RECCO - OAB:138.689/SP

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 301,62, totalizando em R$ 

715,02, 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.: 104379 Nr: 553-20.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS ÁGUA BOA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAVICON - ENGENHARIA INDUSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA, PAULO CESAR LEAO, MARLON LEAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA PÓVOAS LEMOS - 

OAB:7723/OB, SERGIO WALDINAH PAGANOTTO DE PAIVA - 

OAB:12054

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13.352, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4032/MT

 Vistos etc.

1 - Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” 

recebido por este Juízo via Sistema Bacen Jud, que ora se junta aos 

autos, a ordem judicial de penhora on line foi cumprida integralmente em 

face do executado, encontrando-se o valor de R$ 134.076,56, em 

diversas contas bancárias e/ou aplicações financeiras de titularidade 

do(a) executado(a), sendo necessário somente a indisponibilidade da 

quantia de R$ 133.412,71, equivalente a totalidade do débito cobrado, de 

modo que mantenho a restrição do aludido valor, e procedo ao 

desbloqueio do remanescente, por constituir excesso de penhora.

2 – Destarte, positivado o bloqueio, fica intimada a parte executada na 

pessoa de seu advogado (art. 854, §2º, NCPC), podendo esta suscitar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade e/ou a indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, nos termos do art. 854, §3º, do NCPC.

3 – Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 275040 Nr: 18101-19.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE EUTHYMIA LUIZA ARAÚJO PROVENZANO, 

MILTON TAVARES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA SEGUROS DO BANCO BRADESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT 3.056, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB: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$ 229,60, totalizando em R$ 

643,00, 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.: 315895 Nr: 12247-73.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GREYCE PARANHOS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 12247-73.2013.811.0002

 ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

PARTE RÉQUERIDA: GREYCE PARANHOS DE ALMEIDA

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: GREYCE PARANHOS DE ALMEIDA

FINALIDADE: Citação da parte devedora Greyce Paranhos De Almeida, 

devidamente inscrita no CPF n° 015.059.991-97, para, contados da 

expiração do prazo deste edital, proceder com o pagamento da dívida (art. 

829, CPC), acrescida das custas processuais e honorários advocatícios 

fixados na decisão de fl.60, salientando que caso a executada queira 

embargar deverá fazê-lo no prazo de 15 (quinze) dias, contando-se a 

partir do primeiro dia útil seguinte ao prazo estabelecido no edital de 

citação, independentemente de penhora, depósito e caução, esclarecendo 

que os embargos, via de regra, não terão efeito suspensivo (art. 919, 

caput, CPC).

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de uma ação de execução de títulos 

extrajudiciais proposto pela empresa Açofer Indústria e Comercio e Ltda, 

pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CGC/MF nº 

03.989.217/0001-46, em face de Greyce Paranhos De Almeida, 

devidamente inscrita no CPF: 015.059.991-97, em que pleiteia a execução 

de títulos extrajudiciais proferida às fls. 05/10, de acordo com os cálculos 

de fls. 160, perfazendo o montante de R$12.063.00 (doze mil e sesenta e 

três reais).

VALOR DO DÉBITO: R$12.063.00 (doze mil e sesenta e três reais).

DECISÃO/DESPACHO: Vistos,

Considerando que a executada não foi localizada para ser citado, defiro o 

pedido de fl. 190, razão pela qual determino que a executada seja citada, 

por edital, este com prazo de 20 (vinte) dias, para que efetue o pagamento 

da dívida (art. 829, CPC), acrescida das custas processuais e honorários 

advocatícios fixados na decisão de fl.60, salientando que caso a 

executada queira embargar deverá fazê-lo no prazo de 15 (quinze) dias, 

contando-se a partir do primeiro dia útil seguinte ao prazo estabelecido no 

edital de citação, independentemente de penhora, depósito e caução, 

esclarecendo que os embargos, via de regra, não terão efeito suspensivo 

(art. 919, caput, CPC).
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Por oportuno, à vista de que, pelo momento, não existem os sítios 

eletrônicos mencionados no art. 257, II, do CPC, bem assim considerando 

que o processo não pode ficar paralisado aguardando os tribunais se 

adequarem ao novo sistema processual, determino que a publicação do 

edital de citação seja realizada junto ao Diário de Justiça Eletrônico e em 

jornal local de ampla circulação a ser providenciado pela parte exequente, 

o que faço com fulcro no parágrafo do mesmo dispositivo legal.

Decorrido os prazos acima assinalados sem qualquer manifestação do 

executado, desde já nomeio como Curador Especial a Defensoria Pública 

Estadual desta Comarca, que deverá ser regularmente intimado para 

patrocinar a defesa do devedor.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Várzea Grande – MT, 27 de janeiro de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

ADVERTÊNCIA: EM CASO DE REVELIA SERÁ NOMEADO CURADOR 

ESPECIAL (ART. 257, IV, DO CPC).

OBSERVAÇÃO: Este processo tramita pelo sistema computacional PJe, 

cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br.

 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, Gabriel Felipe 

Teixeira E Souza, digitei.

Várzea Grande - MT, 13 de março de 2020.

Julio Alfredo Prediger

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 315895 Nr: 12247-73.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GREYCE PARANHOS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo 05 (cinco) 

dias, retirar o Edital de Citação retro para sua publicação, conforme 

previsão legal, devendo comunicar tal providência nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 448323 Nr: 11077-61.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORAMI GODOY MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIMAS DUARTE DE ALMEIDA 

BOTELHO - OAB:MT 19.379/B, JOÃO PAULO FERREIRA DE LIMA - 

OAB:MT 23.108/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CHALFIN - OAB:MT 

20.332-A

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da petição de fls 209/211. 

pagamento de condenação, valendo seu silêncio como concordância 

tácita .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 411368 Nr: 17400-19.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DALVA JESUS SILVA HIRT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL E MATERNIDADE LIRIO DO VALE 

LTDA, EMANUEL GONCALO LEITE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO D'AMICO MADI - 

OAB:14322, JOAO FELIPE PIO DA SILVA - OAB:19.715

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMANUELE G. DE ALMEIDA - 

OAB:10.549, FLAVIO JOSE FERREIRA - OAB:3574/MT, JOSEMAR 

HONÓRIO BARRETO JÚNIOR - OAB:8578

 Por todo o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial 

e, por conseguinte, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil/2015.Condeno a requerente ao pagamento das 

custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10 % sobre 

o valor da causa (art. 85, § 8º do CPC/2015). Fica sobrestada a 

exigibilidade dos honorários e das custas, uma vez que a autora é 

beneficiária da justiça gratuita. Transitado em julgado, arquivem-se.P. I. 

Cumpra-se. Várzea Grande-MT, 13 de março de 2020. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 410696 Nr: 17020-93.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL ASSEF SERRANO, DEIRDRE ARAUJO SERRA 

FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MILTON JOSE TESSAROLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIRDRE A. SERRA FERNANDES - 

OAB:12.463/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAELA VITÓRIA MENDES 

VOLCOV - OAB:17.893

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da petição de fls 353/358. 

pagamento de condenação, valendo seu silêncio como concordância 

tácita e arquivamento dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 414658 Nr: 19188-68.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAM LINHAS AÉREAS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVCLEAN REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA - 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LUIZ BROCK - 

OAB:91311/SP, FABIO RIVELLI - OAB:MT 19.023-A, SOLANO DE 

CAMARGO - OAB:149754/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:MT 14.606

 Vistos etc.

Denota-se do Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores que 

ora se junta aos autos, que não foi encontrado qualquer valor nas contas 

bancárias de titularidade do(a) executado(a), restando frustrada a 

penhora on line deferida por este Juízo.

Desta feita, não possuindo o executado bens penhoráveis, porquanto já 

se buscou bens da parte devedora por duas vezes via BACENJUD, bem 

assim junto ao DETRAN e Receita Federal, com fundamento no art. 921, III, 

§ 1º, do NCPC, determino a SUSPENSÃO do presente feito de execução 

por 01 (um) ano. Decorrido referido prazo, certifique-se e intime-se, e, em 

nada sendo requerido pelo credor, encaminhe-se os autos ao arquivo 

provisório, a partir de quando passará a correr a prescrição intercorrente 

(§§ 2º e 4º).

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 414658 Nr: 19188-68.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAM LINHAS AÉREAS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVCLEAN REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA - 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LUIZ BROCK - 

OAB:91311/SP, FABIO RIVELLI - OAB:MT 19.023-A, SOLANO DE 

CAMARGO - OAB:149754/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:MT 14.606

 Vistos etc.

O credor requer nova tentativa de penhora sobre determinada importância 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069717/3/2020 Página 247 de 426



eventualmente encontrada nas contas ou aplicações financeiras do (a) 

executado(a), por meio do sistema ‘on line’ – BacenJud, até o limite do 

crédito objeto da presente execução (R$ 428.325,53 – CNPJ: 

01.970.665/0001-90).

No caso em apreço, diante da realidade processual, é perfeitamente viável 

nova tentativa de bloqueio e penhora de eventual numerário porventura 

existente em contas bancárias do(a) devedor(a), mormente em face da 

ausência de qualquer aceno direcionado à composição da dívida, já que, 

mesmo após ser citado, o(a) executado(a) não pagou o débito, além do 

que a última tentativa ocorreu há quase dois anos.

Desse modo, DEFIRO o pedido formulado pelo credor, e em consequência, 

expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo sistema Bacen-Jud, 

determinando o bloqueio ‘on line’ de valores até o montante do débito 

executado que eventualmente forem encontrados em contas bancárias 

pertencentes a parte executada, cujo número de inscrição nos CPF/CNPJ 

foram informados pela parte exequente.

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados, 

sendo que os autos permanecerão conclusos até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, VALENDO COMO TERMO DELA O PROTOCOLO EMITIDO PELO 

SISTEMA BACEN JUD, que será juntado aos autos.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se a parte executada na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, § 2º, CPC), 

podendo esta suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade 

e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, §3º, do CPC.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 432730 Nr: 2626-47.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMIR OLIVEIRA RIOS, LUZIA PEDROZA DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS - 

BOM SUCESSO, PAULO ROBERTO GOZIM, ADRIANO SERGIO CAMBRAIA, 

MARISSOL FERREIRA RAMOS, ESPÓLIO DE LEONCIO LOPES DE 

MIRANDA, REGINALDO ALVEZ TEIXEIRA, RITA DE CASSIA PEREIRA 

OLIVEIRA RIOS, FELIPE FERREIRA RAMOS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - 

OAB:2.090/MT, MARINA SANTANA DE OLIVEIRA SOUZA - OAB:9.879

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10.246/MT, DONIZETH WILLIAN VEIGA DO NASCIMENTO - 

OAB:20725/O, EUNICE ELENA IORIS DA ROSA - OAB:6850, FERNANDO 

MARCIO VAREIRO - OAB:15287-B, GLECI DO NASCIMENTO FACCO - 

OAB:14126, LUIZ AUGUSTO PIRES CEZÁRIO - OAB:MT 2.090, 

MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO - OAB:10.269 - MT, OLZANIR 

FIGUEIREDO CORRIJO - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002088-15.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELZA BRILHANTE DOS SANTOS E SOUZA (REQUERENTE)

ISABELLY MARQUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA DE ARRUDA CHICA DUARTE OAB - MT19594-O 

(ADVOGADO(A))

DAIANNE FONSECA MILHOMEM OAB - MT19686-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Inicialmente, em que pese o extenso lapso 

temporal decorrido, verifica-se que a parte autora requer a concessão de 

tutela de urgência a fim de determinar que a requerida se abstenha de 

realizar cobranças a parte autora, bem como se abstenha de inserir o seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito. Contudo, a parte autora se 

limitou a formular pedido final indenizatório, não especificando se pretende 

declarar a inexistência o suposto contrato referente à contratação de 

serviços de televisão por assinatura, tão pouco descurou de especificar 

sob qual tutela provisória pretende embasar sua pretensão. Ressalte-se 

que o pedido de uma tutela visa à satisfação imediata de um direito 

requerido em definitivo razão pela qual há que se existir uma 

correspondência direta entre a tutela jurídica requerida em definitivo na 

demanda e o pedido antecipatório de tutela. Dessa forma, determino venha 

à parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, sanar as irregularidades 

apontadas, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC). Por fim, considerando que 

a autora Isabelly Marques dos Santos atingiu a maioridade no curso da 

ação, conforme se observa do teor documento de Id. 5778952, determino 

seja retificado os registros do sistema para que a autora passe a constar 

pessoalmente no polo ativo da presenta demanda, ante a desnecessidade 

de ser representado pela sua genitora. Nesse sentido: “Ao atingirem a 

maioridade a parte deve passar nova procuração a seu advogado, 

substituindo a anterior passada por sua mãe. Isto porque o mandato 

judicial é ato jurídico personalíssimo. Enquanto menor a parte tem sua 

vontade dirigida e orientada pelos pais, mas ao atingir a maioridade, se 

concordar que o advogado continue a representá-la, deve passar nova 

procuração. 2. Esta é uma questão processual passível de corrigenda a 

teor do art. 13 do CPC, mas se ninguém se atentou para isso em Juízo de 

primeiro grau, agora em grau de recurso não é possível se aplicar o art. 13 

do CPC, sendo caso de falta de capacidade postulatória o recurso não 

deve ser conhecido.” (TJMT. Processo: Apelação Cível nº 32380/2005. 

Rel. Des. A. BITAR FILHO. Julgado em 05/07/2006) Posto isso, com 

fundamento no art. 76, do CPC, suspendo o processo pelo prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de que a requerente regularize sua representação 

processual conforme acima apontado, sob pena de extinção (art. 76, §1º, 

I, CPC). Oportunamente, venham-me os autos conclusos. Cumpra-se. 

Intime-se. Às providências necessárias. (assinado digitalmente) Silvia 

Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008132-45.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDGARDE ARCANJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA OAB - MT16196-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (REU)

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Analisando os autos, cumpre esclarecer que a 

pretensão de exibição de documentos somente é cabível na hipótese de já 

haver demanda proposta, caso contrário à medida aplicável à espécie é a 

produção antecipada de provas, com base no art. 381 do CPC. Nesse 

sentido, leciona Teresa Arruda Alvim Wambier et al.[1]: Para exibição de 

documento ou coisa que se encontre na posse da parte contrária, o 

procedimento previsto é o incidente de exibição de documento ou coisa 

regulado nos arts. 396 a 400 do NCPC, que terá lugar se já houver uma 

ação em andamento. Caso não haja, a parte poderá lançar mão de ação 

probatória autônoma, com fundamento no art. 381 do NCPC. Na hipótese, 

verifico não haver outra ação proposta o que justificaria a referida 

pretensão, bem como o pedido nos termos requeridos, se trata na verdade 

de matéria atinente à defesa, e não a pretensão de exibição de 

documentos. Nesse esteio, determino venha à parte autora, no prazo de 

15 (quinze) dias, esclarecer sua pretensão, e em sendo o caso adequar a 

pretensão inicial ao rito processual que lhe é próprio, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de extinção do feito. Outrossim, da análise 

dos autos, verifico que a parte autora descurou de colacionar a 

declaração de hipossuficiência. Embora a declaração de pobreza não seja 
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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 NCPC. Assim, determino venha à parte autora, 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). Cumpra-se. Intime-se. Às 

providências necessárias. (Assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe 

Souza Juíza de Direito [1] In Primeiros comentários ao novo código de 

processo civil: artigo por artigo – 1. ed. – São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2015. p.680.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008096-03.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINY PALHANO MARINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Inicialmente, da análise dos autos, verifico que 

a parte autora descurou de apresentar junto com a inicial o comprovante 

de endereço. Assim, determino venha à parte autora, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a petição inicial, a fim de anexar comprovante de 

endereço, sob pena de indeferimento (art. 321, § único do CPC/2015). 

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. (Assinado 

digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008176-64.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINY PALHANO MARINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Inicialmente, da análise dos autos, verifico que 

a parte autora descurou de apresentar junto com a inicial o comprovante 

de endereço. Assim, determino venha à parte autora, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a petição inicial, a fim de anexar comprovante de 

endereço, sob pena de indeferimento (art. 321, § único do CPC/2015). 

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. (Assinado 

digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007508-93.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SPERAFICO DA AMAZONIA SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE VETTORELLO SPERAFICO OAB - MT5954-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIDERA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Inicialmente, verifica-se que a parte autora 

propõe ação de cobrança (procedimento comum), pretendendo o 

recebimento de valores referente a cheques, contudo formulou pedidos 

finais correspondentes a ação monitória (procedimento especial), havendo 

a necessidade de a parte autora esclarecer sua pretensão, razão pela 

qual determino que a parte autora no prazo de 15 (quinze) dias, esclareça 

sua pretensão, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

indeferimento. Outrossim, 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: 1007146-91.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS BARBOSA IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REQUERIDO DESCONHECIDO (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. À vista dos autos, verifico que a parte autora 

não indicou o nome e a qualificação do(s) pretenso(s) invasor(es) do 

imóvel em questão, limitando-se a declarar que se deparou com areia e 

tijolos no imóvel por “DESCONHECIDO”. Ora, o inciso II do art. 319 do CPC, 

exige, como requisito da petição inicial, a indicação do nome, prenome, 

estado civil, profissão, n°. de CPF, endereço eletrônico, domicílio e 

residência, tanto do autor quanto do réu. Outrossim, não obstante se 

admita, em demandas de natureza possessória, a relativização do 

dispositivo citado, isto é, em situações que resultem em dificuldade de 

nominação e qualificação de todos os invasores, em razão da 

precariedade do esbulho ou em caso de invasão coletiva, tal qual dispõe o 

art. 554, §§ 1º e 2º, do CPC, verifico que esse não é o caso dos autos, 

mostrando-se necessária, a individualização do(s) requerido(s), ainda que 

inviável a atribuição da qualificação completa. A propósito, merece 

destaque a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in 

verbis: “Nome e qualificação das partes. A individualização das partes é 

necessária na petição inicial, entre outras coisas, para que a sentença 

possa obrigar pessoas certas. Quando não for possível a menção da 

qualificação completa das partes, é suficiente que se as individue. É 

comum, em ações possessórias, não ser viável a perfeita qualificação 

do(s) réu(s). Sendo possível a individuação, ainda que incompleta a 

qualificação, o requisito estará preenchido.”[1] Desta feita, considerando 

que a(s) pessoa(s) contra quem se move a presente ação são 

possivelmente determináveis, oportunizo a parte autora o prazo de 15 

(quinze) dias a fim de que promova a emenda da petição inicial, 

individualizando, tanto quanto possível, a parte requerida, ou justificando a 

impossibilidade de fazê-lo, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo 

único, CPC). Intimem-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Silvia Renata 

Anffe Souza Juíza de Direito [1] Código de Processo Civil Comentado e 

Legislação Extravagante, 7ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, 2003, p. 671 

apud acórdão do TJRS, AP nº 70015149420, Comarca de Santo Antônio 

da Patrulha, Rel. José Aquino Flôres de Camargo, j. 24/05/2006

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1008510-06.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE MAGOSSO DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREY REVELES KIST OAB - MT0021506A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

luiza xavier de lima (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Compulsando os autos, consta na certidão de 

id. 10692570 que o lote sub judice foi transferido para o Cartório do 1º 

Ofício de Várzea Grande/MT registrado sob o n. 7.424. Por analogia ao 

que dispõe o art. 1.071 do CPC, acerca do reconhecimento extrajudicial de 

usucapião, o qual afirma a necessidade da anuência do titular de direito 

real, bem como considerando que a ação de usucapião visa à obtenção 

do título de propriedade do imóvel usucapiendo, determino venha à parte 

autora, no prazo de 15 (quinze) dias, aportar aos autos cópia da matrícula 

atualizada de n. 7.424 do Cartório do 1º Ofício de Várzea Grande/MT, 

atentando-se, para a necessidade de indicação correta do polo passivo 
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da lide, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC). 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. (Assinado digitalmente) 

Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007942-82.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADOLFO DA COSTA CHAVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO DOS SANTOS GÓES (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007942-82.2020.8.11.0002. Vistos, etc. 

Cumpra-se como deprecado, razão pela qual expeça-se a carta de 

adjudicação do bem, referente aos autos Nr. Antigo: 2003/374. Após, 

devolva-se ao juízo deprecante com as nossas homenagens. Às 

providências. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 498653 Nr: 13052-84.2017.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMOBILIARIA SÃO MATEUS LTDA, GERALDO CARLOS 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL 

S.A- ELETRONORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT, LIGIA CASTRILLON DO CARMO MACHADO - OAB:MT 

22.602/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Breno Macedo Rey Parrado - 

OAB:5642/MT, GUILHERME VILELA DE PAULA - OAB:MG 69.306, JOAO 

VICENTE MONTANO SCARAVELLI - OAB:3.933/MT, KATIA SABRINA 

SANTIAGO GUIMARÃES - OAB:15.620 MT, LEANDRO HENRIQUE PERES 

ARAUJO PIAU - OAB:21697/DF, MARCUS VINÍCIUS SOARES DE SOUZA 

MAIA - OAB:MT 12.345, SILAS AUGUSTO DE SOUZA - OAB:

 INTIMAÇÃO para o advogado

 Advogado: CAROLINE MÁXIMO LEVENTI BAÍA, DEVOLVER os autos no 

prazo de 3 (três) dias, tendo em vista ter extrapolado o prazo legal, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório e incorrer em multa nos 

moldes do art. 234 § 2º do Código de Processo Civil, bem como da 

expedição de Mandado de Busca e Apreensão

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 341644 Nr: 9228-25.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO J. DA SILVA CONSTRUÇÕES - ME, PEDRO 

JUSTINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPC ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA DE LOURDES S. ORIONE E 

BORGES - OAB:4807-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DORSI PEREIRA - 

OAB:SP 206.649, Rosimeire Lucia Francolino da Costa - OAB:MT 

17.675, SIMONE RODRIGUES FONSECA - OAB:295.747 SP

 Promova a intimação da parte REQUERIDA, através dos patronos para o 

cumprimento da Obrigação, conforme resumo da r. Decisão de fls. 337 : 

....

Assim, intime-se a parte devedora por meio de seus patronos via DJE, 

para cumprimento da obrigação, de acordo com o valor indicado às fls. 

335/336, 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 420957 Nr: 22514-36.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ EDILSON BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO / RE COMPANHIA DE 

SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CEAR ZANDONADI 

- OAB:MT 5.736/0

 INTIMAÇÃO das partes para manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntada às fls. 165/169, no prazo comum de 15 (quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 307430 Nr: 3332-35.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELLE DA COSTA ARRUDA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIVA GLORIA DA SILVA 

MARTINS - OAB:OAB-MT 10100

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ROBERTA BEATRIZ 

DO NASCIMENTO, para devolução dos autos nº 3332-35.2013.811.0002, 

Protocolo 307430, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008354-13.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. H. D. F. M. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008354-13.2020.8.11.0002. REQUERENTE: 

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: L. H. 

D. F. M. Vistos, etc. Trata-se de Carta Precatória cuja matéria trata-se da 

Vara Especializada da Infância e Juventude. De tal modo, nos termos da 

RESOLUÇÃO N. 11/2017/TP, outorgando competências às demais varas 

para o processamento de Cartas Precatórias, de acordo com a matéria de 

sua competência, este juízo carece de competência para processar a 

presente missiva. Assim, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar o 

presente feito. Determino, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

redistribuídos para a Vara Especializada da Infância e Juventude desta 

Comarca de Várzea Grande/MT. Intimem-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-64 AÇÃO DE EXIGIR CONTAS

Processo Número: 1007956-66.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DONIZETE ASNAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM OAB - MT19600-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KESIA ADRIANA CAMARCO THIMMIG (LITISCONSORTE)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007956-66.2020.8.11.0002. Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que o autor nominou a ação como 
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Ação de Exigir Contas c/c Indenização por Danos Morais e Materiais. 

Todavia, a Ação de Exigir Contas está regulamentada nos artigos 550 a 

553 do CPC, e possui rito distinto da Ação de Indenização Por Danos 

Morais e Materiais. Logo, o que ocorre no presente caso é a 

incompatibilidade de ritos não podendo ser cumulados da forma pretendida 

pelo autor, haja vista as peculiaridades de cada procedimento. Neste 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE 

CONTAS E EXTINGUI O PROCESSO EM RELAÇÃO AO PLEITO 

INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE 

CONTAS COM INDENIZATÓRIA DIANTE DA INCOMPATIBILIDADE DOS 

RITOS MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Embora a cumulação de pedidos 

que adotem ritos diversos, em alguns casos, possam se desenvolver 

através da adoção do procedimento comum ordinário, não há possibilidade 

em se tratando de prestação de contas em conjunto com indenizatória, 

principalmente se observado o fato de que naquela existem duas fases 

estanques, através de estágios bem peculiares. NEGATIVA DE 

PROVUMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ-APL: 00224819520138190001 RIO 

DE JANEIRO ILHA DO GOVERNADOR REGIONAL 1 VARA CIVEL, Relator: 

MÔNICA DE FARIAS SARDAS, Data de Julgamento: 15/03/2017, VIGÉSIMA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/03/2017) (grifei) Ademais, 

constata-se que os pedidos formulados na inicial não coadunam com o 

procedimento previsto no atual ordenamento processual, nos arts. 

550/553 do Código de Processo Civil, que dispõem acerca da ação de 

exigir contas. De outro norte, verifica-se que o autor não cumpriu 

satisfatoriamente os requisitos elencados no art. 319 do CPC, haja vista 

que não informou a sua profissão e nem seu endereço eletrônico. Ainda, 

requer os benefícios da justiça gratuita, mas ante a ausência de 

informação quanto à sua profissão não é possível constatar a existência 

dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (art. 99, § 2º, do 

CPC). Desse modo, deverá o autor demonstrar sua a insuficiência de 

recursos para pagar as custas e despesas processuais, por meio de 

documentos idôneos. Ante o exposto, intime-se o autor 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. Esclarecer qual a ação 

pretende e adequar a inicial e os pedidos ao rito da ação escolhida, sob 

pena de extinção do feito sem resolução do mérito. 2. Informar sua 

profissão. 3. Informar o seu endereço eletrônico, o que se não for 

possível também deverá ser informado. 4. 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004165-94.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA DAMIAO DA SILVA (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Observo 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. Destarte, passo ao saneamento do feito. Da 

necessidade de alteração do polo passivo No tocante à preliminar 

aventada pela seguradora requerida, de que se faz necessária a 

alteração do polo passivo para que conste como representante 

processual a Seguradora Líder, face ao que dispõe o artigo 5º da 

Resolução 154/2006 do Conselho Nacional de Seguradores Privados- 

CNSP, onde consta a criação dos Consórcios responsáveis pelo DPVAT, 

constando a Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A, como a 

entidade líder dos demais consorciados, o que foi ratificado pela Portaria 

2797/2007, artigos 1º e 2º, as seguintes considerações devem ser 

efetuadas: Embora a seguradora requerida afirme preliminarmente a 

necessidade de alteração do polo passivo, esta não pode prosperar, uma 

vez que ele faz parte do rol de seguradoras vinculadas à Seguradora 

Líder, razão pela qual responde como parte nesta ação. E este tem sido o 

entendimento da jurisprudência, sendo que representando os tribunais 

pátrios, cito: “AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. 1 - Complementação. 

Legitimidade passiva. Qualquer seguradora que faça parte do consórcio é 

parte legítima para pagar a indenização. Art. 7. º da Lei nº 6.194/74. 2 – 

Seguro obrigatório DPVAT. Valor quantitativo legalmente fixado em 

salários mínimos. Inconfundível com reajuste. Indenização legal. 3 - Valor 

indenização DPVAT. Art. 3. º da Lei nº 6194/74 vigente. Vedado o cnsp 

dispor de forma diversa. 4 - Indenização fixada em salários mínimos 

vigentes à época. Incidência de correção monetária a partir do pedido de 

pagamento da indenização. 5 - Inexistência de quitação. Pagamento parcial 

do valor devido. Legítimo o pedido de complementação. 6 - Juros 

moratórios. Correção monetária. Índice TJPR. Incidência a partir da data do 

pagamento a menor. 7 - Honorários advocatícios. Mantimento do 

percentual fixado. Causa de pouca complexidade. Recurso de apelação 

de ITAÚ Seguros s/a desprovido. Recurso adesivo de zolmira 

wiesenhutter provido parcialmente.” (TJPR; ApCiv 0435102-6; Terra Boa; 

Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Eugenio Achille Grandinetti; DJPR 

07/12/2007; Pág. 66) Extraído Editora Magister sob nº 57206984. Grifo 

nosso. Dessa forma, afasto a presente preliminar. Da falta de interesse de 

agir Aduz ainda a requerida que falta interesse de agir ao requerente, uma 

vez que já houve o pagamento do seguro sub judice em sede 

administrativa. No tocante ao pagamento administrativo afastar o direito da 

requerente em pleitear eventual diferença que tenha direito por expressa 

determinação legal, tenho que ela não merece prosperar, considerando 

que o pagamento parcial do seguro pela requerida não afasta o direito 

desta pleitear o valor remanescente legalmente estabelecido, inexistindo a 

renúncia pela eventual diferença existente. Este entendimento está 

consubstanciado no fato de o valor do pagamento do Seguro Obrigatório 

DPVAT ser estabelecido por norma legal, o que garante ao autor o direito 

pela cobrança da diferença remanescente, conforme estabelece a lei de 

regência. Sobre essa matéria destaco o aresto do egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - MORTE - PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE DAS PARTES - INADMISSIBILIDADE - FILHAS DO DE CUJUS 

- HERDEIRAS LEGÍTIMAS - PRELIMINAR REJEITADA - INDENIZAÇÃO 

FIXADA EM SALÁRIOS MÍNIMOS - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 3º DA LEI 

6.194/74 - APLICAÇÃO DE RESOLUÇÕES DO CONSELHO NACIONAL DE 

SEGUROS PRIVADOS - CNSP - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE FORÇA 

DE LEI - RECEBIMENTO DE VALOR INFERIOR AO LEGALMENTE 

ESTIPULADO - DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA 

- ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO SEGURO A PARTIR DA DATA EM QUE 

FOI INDEVIDAMENTE PAGO - JUROS DE MORA DEVIDOS A PARTIR DA 

CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. As resoluções emitidas 

pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP, não podem ser 

aplicadas quando estiverem em desconformidade com a determinação 

legal, porque tais atos regulamentares não gozam da força da lei. A 

jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidouse no 

sentido de considerar como não representativo de quitação total o recibo 

dado em caráter geral, não traduzindo o documento renúncia ao direito de 

cobrança de eventuais diferenças. A correção monetária deverá incidir a 

partir da data em que a ré efetuou o pagamento do seguro DPVAT de 

forma parcial e, os juros moratórios, devem ser contados a partir da 

citação da seguradora”[1]. Com efeito, desmerece prosperar o argumento 

trazido pela requerida de plena quitação dos valores devidos em relação 

ao seguro obrigatório, nos termos da fundamentação supra. Enfim, 

mostra-se legítimo o interesse do requerente pela cobrança de eventuais 

diferenças remanescentes do seu direito de recebimento dos valores 

correspondentes à invalidez permanente sofrida por acidente de trânsito. 

Portanto, esta preliminar desmerece guarida, uma vez que a análise da 

existência de eventual direito a favor da requerente repercutirá em sede 

meritória, motivo porque para lá remeto a sua análise. Declaro o feito 

saneado. Fixo como ponto controvertido a existência de invalidez 
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permanente, total ou parcial, decorrente de acidente automobilístico, objeto 

da ação. Diante da controvérsia instalada, determino de ofício, a produção 

de prova pericial. Para tanto, nomeio para os trabalhos periciais a Dra. 

Michele Taques Pereira Baçan, médica perita, localizada no endereço: Rua 

Barão de Melgaço nº 2754, Ed. Work Tower, 9º andar, Centro, Cuiabá – 

MT, telefone: (65) 99929-6655, e-mail: micheletaquespericia@hotmail.com, 

o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é acometido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), devendo o 

mesmo ser intimado da nomeação, com cópia dos quesitos das partes, 

ocasião em que indicará local e horário dos trabalhos periciais, dos quais 

as partes deverão ser intimadas (art. 474, CPC). Fixo desde já os 

honorários periciais em R$ 1.500,00 (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.” Desde já 

formulo os quesitos do Juízo: 1) Se o periciando apresenta alguma lesão 

permanente 2) Em caso afirmativo, se trata de invalidez total ou parcial? 3) 

Qual o segmento orgânico ou corporal foi atingido? 4) Sendo o caso de 

invalidez parcial, qual o grau da perda anatômica ou funcional, intensa, 

média, leve ou residual? 5) A causa desta lesão. Os quesitos da requerida 

encontram-se no Id. 9996575 pág. 15. Intime-se a requerente para, 

querendo, apresentar os quesitos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, 

CPC). Intimem-se as partes para, querendo, indiquem os assistentes 

técnicos de sua confiança, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC). O 

Senhor perito deve ser advertido para responder com clareza e 

objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o laudo no prazo 

de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for 

essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, para 

apreciação judicial. O(a) advogado(a) da parte requerente fica instado(a) 

a contribuir com o resultado do processo, no sentido de também buscar a 

comunicação da parte requerente, com o alerta de que deverá 

comparecer acompanhada dos laudos e exames correlatos à 

enfermidade. No mais, a observação anterior não dispensa a necessidade 

de expedir-se mandado de intimação pessoal da parte requerente, com o 

alerta de que deverá comparecer acompanhada dos laudos e exames 

correlatos à enfermidade. Com a juntada dos laudos, intimem-se as partes 

para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o assistente de 

cada parte, em igual prazo, apresentar o respectivo parecer (art. 477, § 1º 

do CPC), decorrido o prazo com ou sem manifestação voltem os autos 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) Silvia Renata 

Anffe Souza Juíza de Direito [1] TJMT, Sexta Câmara Cível, Recurso de 

Apelação Cível Nº 94444/2006, Data de Julgamento: 28-02-2007, Rel: 

exmo. Sr. Dr. Marcelo Souza de Barros.

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000573-76.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEVAIR GONCALINA RONDON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HEUDER LIMA DE ASSIS OAB - MT20006/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PIO DE CAMPOS CURADO (REU)

DEFENSORIA PÚBLICA DE MT (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Inicialmente, 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. Pois bem, passo a fixar os pontos controvertidos: a) o exercício 

anterior da posse pela requerente; b) a ocorrência de esbulho 

possessório; c) o tempo que a parte requerida está na posse do imóvel e 

a que título; d) se a alegada posse exercida pela parte requerida é de 

boa-fé; e) a existência de benfeitorias realizadas pela parte requerida no 

imóvel objeto do litígio; f) se positiva a resposta anterior, a natureza destas 

benfeitorias; g) se existe o direito de retenção por estas benfeitorias; h) 

se positiva a resposta anterior, quais benfeitorias devem ser indenizadas 

e os seus respectivos valores; i) se a parte autora tem direito a 

indenização a título de lucros cessantes pela fruição do imóvel. Diante da 

natureza da controvérsia, defiro a produção de prova oral formulada pelo 

requerido (id. 20096471), consistente na oitiva de testemunhas, devendo a 

parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar rol de testemunhas 

(§4º, art. 357, CPC), considerando que a parte requerida apresentou rol no 

id. 3281085. Contudo, à vista da necessidade de serem constatadas as 

eventuais benfeitorias existentes no imóvel objeto do litígio, as suas 

naturezas, bem como os seus respectivos valores, hei por bem 

determinar, de ofício (CPC – art. 370), seja realizada a Constatação e 

Avaliação das benfeitorias existentes nos imóveis sub judice por Oficial de 

Justiça, devendo a secretária expedir o competente mandado. Aportado 

que seja aos autos o Termo de Constatação e Avaliação, intimem-se as 

partes para manifestarem sobre o respectivo Termo de Avaliação e em 

seguida venham-me os autos conclusos para designar a audiência de 

instrução e julgamento. Por fim, defiro o benefício da justiça gratuita ao 

requerido, uma vez que preenchidos os requisitos legais. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Às providencias necessárias. (Assinado 

digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012011-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE FERNANDA DELFRATE SILVEIRA OAB - MT23881/O 

(ADVOGADO(A))

Ademar Santana Franco OAB - MT4255-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (REU)

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - 

SPE LTDA (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1012011-94.2019.8.11.0002. Vistos, etc. 

Analisando os autos verifica-se que o processo já foi sentenciado, bem 

como ocorreu o trânsito em julgado, razão pela qual determino que os 

autos sejam arquivados com as baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009183-96.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MABI DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CORREA SOBRINHO OAB - MT22029/O (ADVOGADO(A))

ADALTO SALES DE MATOS JUNIOR OAB - MT0014603A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KROTON EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009183-96.2017.8.11.0002. Vistos, etc. Em 

análise aos autos, verifica-se que a parte autora manifestou-se no Id. 

23849138, requerendo o julgamento antecipado da lide. Assim, intimem-se 

as requeridas, para que, querendo especifiquem as provas que ainda 

pretendem produzir, justificando-as no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se e 

cumpra-se, expedindo o necessário. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000568-20.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL SANTA MONICA PARK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA OAB - MT5604-O 

(ADVOGADO(A))

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT14613-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ROSEANE DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000568-20.2017.8.11.0002. Vistos, etc. Por 

meio da petição de Id. 22529806, a parte exequente informa a inexistência 

de inventário, razão pela qual requereu a habilitação dos herdeiros. 

Requereu ainda, a citação dos herdeiros por meio de sua procuradora 

constituída nos autos para que se pronunciem no prazo de 5 (cinco) dias, 

tal como determinado no art. 690, do CPC. Pois bem. A morte de uma das 

partes acarreta normalmente a sucessão processual, ou seja, a 

substituição da parte em razão de uma mudança quanto ao titular do direito 

material afirmado em juízo. Assim, a parte é substituída pelo espólio ou por 

seus sucessores. Dessa forma, recebo o pedido de habilitação dos 

herdeiros, colacionado no Id.22529806 e suspendo o trâmite processual, 

nos termos dos arts. 689 e 690, ambos do CPC. CITEM-SE os requeridos 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre o aludido pedido, nos 

termos do artigo 690 do CPC. Após, decorrido o prazo acima, com ou sem 

manifestação venham-me os autos conclusos para decisão. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1010908-52.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PARQUE CHAPADA DOS CRISTAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1010908-52.2019.8.11.0002. Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora pleiteia pela 

concessão da justiça gratuita. Pois bem. A gratuidade da justiça à pessoa 

jurídica só é admitida em situações excepcionais e mediante comprovação 

de insuficiência financeira não só da empresa, mas também dos seus 

sócios (Precedente do STF - AgRg no REsp 92.715-SP, DJe 09/02/2007; AI 

716.294-MG, DJe 30/04/2009; e do STJ: EREsp 603.137-MG, Rel. Min. 

Castro Meira, j. 02/08/2010; Embs. de Div. em REsp. 321.997/MG, Rel. Min. 

César Asfor Rocha, j. 04/02/2004), fato que não ocorreu na hipótese sub 

judice haja vista que a requerente descurou-se de juntar documentos que 

comprovem sua insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais (Art. 98, do CPC). Nesse passo, convém ressaltar 

que segundo o disposto na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, ressalvados os 

casos em que a parte demonstre a incapacidade momentânea do 

pagamento, a taxa judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais 

deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial (art. 456 da CGJ). 

Assim, o recolhimento de custas ou o parcelamento ao final somente 

poderá ser deferido casos excepcionais, quando demonstrada à 

incapacidade momentânea do pagamento ou a impossibilidade de realiza-lo 

no momento exigível, o que não se verifica na hipótese. Nesse sentido: 

“Ainda que possível o recolhimento de custas ao final, a parte deve 

comprovar a iliquidez momentânea de arcar com as custas e despesas 

processuais”. (AI 121292/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara 

Cível, Julgado Em 24/02/2015, Publicado No Dje 03/03/2015). 

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – EXIGÊNCIA DE PROVAS (ART. 5º, LXXIV, DA CRF) – 

PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE (ART. 98, §6º, DO CPC) – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrado que o demandante não preenche 

os requisitos necessários para a obtenção da integralidade da assistência 

judiciária; entrementes, existindo circunstâncias especificas para a 

modulação do benefício da gratuidade, deve ser deferido o parcelamento 

constante no art. 98, §6º do CPC.” (MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2018, Publicado no 

DJE 03/05/2018) Destarte, da análise dos documentos constantes nos 

autos verifico que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade da justiça (art. 99, § 2º, CPC), devendo a 

pessoa jurídica, comprovar que não possui condições de arcar com as 

custas do processo. Fato que deverá estar comprovado nos autos por 

documento idôneo. Sendo assim, intime-se a parte autora para que, no 

prazo de 15 (dias) dias, emende a inicial, providenciando as 

regularizações indicadas abaixo (art. 321, parágrafo único, do CPC), sob 

pena de extinção do feito sem resolução do mérito: 1) Juntar documentos 

hábeis a comprovar sua insuficiência de recursos para pagar as custas, 

as despesas processuais ou promover o recolhimento das custas/taxas 

judiciais sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito (art. 290, 

CPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se o 

necessário, e façam os autos conclusos. Intimem-se e cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004697-68.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EJS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME LTDA (IMPUGNADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004697-68.2017.8.11.0002. Vistos, etc. 

Inicialmente, acolho a emenda da inicial a fim de que surtam seus legais e 

jurídicos efeitos. Trata-se de IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO proposta pelo 

Banco do Brasil S/A, objetivando a retificação do crédito constante na 

classe lista de credores da recuperação judicial da empresa EJS Comércio 

de Veículos LTDA-ME. Assim, intime-se o impugnado para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 11, da Lei 

N.º 11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias. Com a contestação, intime-se o 

ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo de 05 (cinco) dias, emitir 

parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua manifestação, o laudo 

elaborado pelo profissional ou empresa especializada, se for o caso, e 

todas as informações existentes nos livros fiscais e demais documentos 

do devedor acerca do crédito, constante ou não da relação de credores, 

objeto da impugnação, conforme determina o § único, do artigo 12, da Lei 

N.º 11.101/2005. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, 

voltando-me, em seguida conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1000901-98.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Banco Safra S-A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROL INDUSTRIA METALURGICA LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)
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Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000901-98.2019.8.11.0002. Vistos, etc. 

Inicialmente, acolho a emenda da inicial a fim de que surtam seus legais e 

jurídicos efeitos. Trata-se de IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO proposta pelo 

Banco Safra S/A, objetivando a exclusão do crédito constante na lista de 

credores da recuperação judicial da empresa Prol Indústria Metalurgica 

LTDA. Assim, intime-se o impugnado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 11, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias. Com a contestação, intime-se o 

ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo de 05 (cinco) dias, emitir 

parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua manifestação, o laudo 

elaborado pelo profissional ou empresa especializada, se for o caso, e 

todas as informações existentes nos livros fiscais e demais documentos 

do devedor acerca do crédito, constante ou não da relação de credores, 

objeto da impugnação, conforme determina o § único, do artigo 12, da Lei 

N.º 11.101/2005. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, 

voltando-me, em seguida conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002437-81.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU CARLOS DA SILVA (AUTOR(A))

SANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT214450-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Inicialmente, acolho a emenda da inicial a fim de 

que surtam seus legais e jurídicos efeitos. Presumindo como verdadeira a 

condição econômica declarada nos autos, fundamentado no que dispõe o 

§ 2º do artigo 99 do CPC, DEFIRO a parte autora os benefícios da 

gratuidade da justiça, até que se prove o contrário das afirmações 

consignadas. Anote-se. Inicialmente, consigno que deixo de designar 

audiência de conciliação nos autos (art. 334, CPC), haja vista que em se 

tratando de ação que possui litisconsórcio passivo, considerando que 

deverão ser citados os confinantes (art. 246, § 3º, CPC), bem como serão 

intimados a União, o Estado e o Município (art. 1.071, CPC), a realização da 

audiência de conciliação restará prejudicada à vista da impossibilidade de 

autocomposição pelos entes públicos, aliada à existência de citação ficta. 

Citem-se, pessoalmente, a parte requerida e os confinantes nominados no 

Id. 12474429, bem como citem-se, por edital, eventuais interessados 

ausentes, incertos e desconhecidos, para que também apresentem 

defesa no prazo de 15 (quinze) dias. Oficiem-se à União, ao Estado e ao 

Município para que manifestem nos autos eventual interesse no imóvel, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de presunção de desinteresse. 

Instruam-se os ofícios com cópias da petição inicial, bem como com cópia 

da matrícula do imóvel (id. 12474443) e da planta e memorial descritivo do 

bem (id. 22432336). Oficie-se, ainda, ao 5º Serviço Notarial e Registro da 

2ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT, com cópia da matrícula do 

imóvel, determinando as anotações devidas quanto à ação de usucapião 

proposta. Expeça-se e publique-se edital para conhecimento de eventuais 

interessados, como previsto no artigo 259, I, do CPC, observando o prazo 

de 30 (trinta) dias. Por oportuno, à vista de que, pelo momento, não 

existem os sítios eletrônicos mencionados no art. 257, II, do CPC/2015, 

bem assim considerando que o processo não pode ficar paralisado 

aguardando os tribunais se adequarem ao novo sistema processual, 

autorizo a publicação do edital de citação no DJE, sobretudo por se tratar 

a parte autora de beneficiária da justiça gratuita, o que faço com fulcro no 

parágrafo do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. (Assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007864-88.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO WILLIAN PEREIRA ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBEL DA COSTA ALCANTÂRA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007864-88.2020.8.11.0002. Vistos, etc. 

Solicite-se ao Juízo deprecante os documentos relacionados no art. 260, 

inc. II, do CPC, aguarde-se por 30 (trinta) dias. Na hipótese de não 

atendimento, devolva-se. Às providências necessárias. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007186-44.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADNE DIAS JORDAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENILSON FARIA RODRIGUES SERVICOS - ME (EXECUTADO)

DENILSON FARIA RODRIGUES (EXECUTADO)

CELINA MARIA GONCALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007186-44.2018.8.11.0002. Vistos, etc. 

Defiro o requerimento constante na petição de id. 21460121-ss, 

desentranhe-se novo mandado para a citação dos executados no 

endereço informando. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008249-36.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS OAB - MT15088-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILCAP CAPITALIZACAO S/A (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008249-36.2020.8.11.0002. Vistos, etc. Em 

análise aos autos, verifica-se que o autor informa que ingressou com o 

processo nº 1008666-57.2018.8.11.0002, que tramitou perante a 2ª Vara 

Cível desta Comarca. Assim, em consonância a disposição legal do art. 

286, II, do CPC, que prevê: “Serão distribuídas por dependência as causas 

de qualquer natureza: (...) II - quando, tendo sido extinto o processo sem 

resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio 

com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da 

demanda;” deve ser reconhecida a prevenção daquele juízo, 

remetendo-lhes os autos. Por tais razões, DECLARO A INCOMPETÊNCIA 

deste juízo para processar e julgar a presente demanda e determino a sua 

remessa dos presentes autos àquele juízo, em razão da prevenção, nos 

termos do art. 286, II, c/c art. 59 e 43, todos do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências necessárias. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA 

ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008058-88.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA FATIMA DE EMILIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR ANTONIO DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008058-88.2020.8.11.0002. 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008037-15.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAIANE FERREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008037-15.2020.8.11.0002. Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que a parte requerente não cumpriu 

satisfatoriamente os requisitos da exordial elencados no art. 319 do CPC, 

haja vista que não informou o endereço eletrônico da parte requerida. 

Ademais, verifica-se que a requerente pleitea o cancelamento da restrição 

em seu nome, junto ao SPC/SERASA, no valor de R$119,90. Contudo, para 

provar o alegado a parte requerente não juntou o extrato do SPC/Serasa. 

Ademais, verifica-se o valor atribuído à causa, R$10.000,00 (dez mil 

reais), não está adequado, pois é inferior ao benefício econômico 

pretendido. No caso, a requerente pretende a declaração da inexistência 

do débito no valor de R$119,90 (cento e dezenove reais) e, nos termos do 

inciso VI do art. 292, do CPC, “na ação em que há cumulação de pedidos, 

a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles”. 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 o endereço eletrônico da parte requerida, 

o que se não for possível também deverá ser informado. 2. Corrigir o valor 

atribuído à causa, conforme disposto no artigo 292, incisos II e IV, do CPC, 

promovendo o recolhimento das custas judiciais remanescentes, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito sem julgamento do 

mérito (art. 99, § 2º, 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. Intimem-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1019918-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA SILVA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA JESUS ARAUJO OAB - MT22710-O (ADVOGADO(A))

Andréa Karine Trage Belizário OAB - MT9106-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUIABA (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Presumindo como verdadeira a condição 

econômica declarada nos autos, fundamentado no que dispõe o § 2º do 

artigo 99 do CPC, DEFIRO ao requerente os benefícios da gratuidade da 

justiça, até que se prove o contrário das afirmações consignadas. 

Anote-se. Inicialmente, impende ressaltar que o pedido declaratório de 

usucapião e o pedido de manutenção de posse requerido em tutela de 

urgência ao comportam cumulação, uma vez que tratam de ações de 

natureza distintas, ais quais possuem ritos próprios e incompatíveis entre 

si. Isso porque, a ação de usucapião visa o reconhecimento da aquisição 

de um direito real, enquanto nas ações de direito possessório é vedada a 

alegação de domínio do imóvel (art. 557, CPC). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO CUMULADA COM PRETENSÃO 

POSSESSÓRIA. BENS IMÓVEIS. PROPRIEDADE. AÇÕES DE USUCAPIÃO E 

POSSESSÓRIA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. As ações de usucapião 

(petitória) e de interdito, proibitório, de reintegração ou de manutenção de 

posse (possessórias) não comportam cumulação, seja por terem ritos 

incompatíveis ou porque com animus domini enquanto noutra não se 

admite discussão acerca do domínio. – A manutenção ou a reintegração 

de posse não constitui efeito de eventual sentença que venha reconhecer 

a procedência de ação de usucapião de modo a ensejar antecipação de 

tutela de direito material com propósito possessório. NEGADO 

SEGUIMENTO AO RECURSO. (Agravo de Instrumento Nº 70059060459, 

Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João 

Moreno Pomar, Julgado em 16/04/2014)[1] Dessa forma, considerando a 

pretensão final da autora a fim de que seja declarada a propriedade do 

imóvel sub judice em seu favor, resta prejudicado a análise do pedido 

liminar requerido, nos termos da presente fundamentação. Outrossim, 

deixo de designar audiência de conciliação nos autos (art. 334, CPC), haja 

vista que em se tratando de ação que possui litisconsórcio passivo, 

considerando que deverão ser citados os confinantes (art. 246, § 3º, 

CPC), bem como serão intimados a União, o Estado e o Município (art. 

1.071, CPC), a realização da audiência de conciliação restará prejudicada 

à vista da impossibilidade de autocomposição pelos entes públicos, aliada 

à existência de citação ficta. Citem-se, pessoalmente, a parte requerida e 

os confinantes nominados no Id. 27409144 pág. 02, bem como citem-se, 

por edital, eventuais interessados ausentes, incertos e desconhecidos, 

para que também apresentem defesa no prazo de 15 (quinze) dias. 

Oficiem-se à União, ao Estado e ao Município para que manifestem nos 

autos eventual interesse no imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de presunção de desinteresse. Instruam-se os ofícios com cópias da 

petição inicial, bem como com cópia da matrícula dos imóveis (Id. 

29331639) e da planta e memorial descritivo do bem (Id. 27409180). 

Oficie-se, ainda, ao 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea 

Grande/MT, com cópia da matrícula dos imóveis (Id. 29331639), 

determinando as anotações devidas quanto à ação de usucapião 

proposta. Expeça-se e publique-se edital para conhecimento de eventuais 

interessados, como previsto no artigo 259, I, do CPC, observando o prazo 

de 30 (trinta) dias. Por oportuno, à vista de que, pelo momento, não 

existem os sítios eletrônicos mencionados no art. 257, II, do CPC/2015, 

bem assim considerando que o processo não pode ficar paralisado 

aguardando os tribunais se adequarem ao novo sistema processual, 

autorizo a publicação do edital de citação no DJE, sobretudo por se tratar 

a parte autora de beneficiária da justiça gratuita, o que faço com fulcro no 

parágrafo do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. (Assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de 

Direito [1] TJ-RS – AI: 70059060459 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data 

de Julgamento: 16/04/2014, Décima Oitava Camara Cível, Data de 

Publicação: Diário de Justiça do dia 17/04/2014).

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001073-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO MINAS NOVAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT15600-O (ADVOGADO(A))

TAINA MIRANDA DE ALCANTARA OAB - MT15783-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

VALDIR FERREIRA DA MOTTA (REQUERIDO)

CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001073-40.2019.8.11.0002. Vistos, etc. Em 

análise aos autos, verifica-se que a parte requerida Goldem Gestão de 

Negócios LTDA foi devidamente citada, contudo não foi realizada a citação 

dos requeridos CIC-Central de Imóveis Cuiabá e Valdir Ferreira Da Motta, 

conforme certidão do Oficial de Justiça juntada no Id. 29810096. No 

seguimento, o autor requereu a citação dos requeridos fora do horário 

legal, tendo indicado o endereço dos requeridos (Id. 29866833). Sendo 

assim, defiro o petitório de id. 29866833, até mesmo porque o art. 212, § 

2º, do CPC prevê a citação após às 20h00, independentemente de 

autorização judicial, contudo, devendo o Sr. Oficial de Justiça observar 

sempre o princípio constitucional da inviolabilidade de domicilio, conforme 

estabelece o art. 5º, XI, da CF. Por outro lado, diante da certidão de id. 

30294052, redesigno a audiência de conciliação para o dia 11 de maio de 
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2020, às 12h00min, devendo ser expedido mandado de citação, nos 

termos da decisão de id. 26609140, fazendo constar os benefícios do art. 

212, § 2º, do CPC. Renove-se a intimação da parte requerida Goldem 

Gestão de Negócios para se fazer presente na audiência. Fica, desde já, 

o autor intimado intimada por meio da presente para comparecimento à 

respectiva solenidade. Cumpra-se, com as providências necessárias. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008043-22.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CELITO DIAS MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008043-22.2020.8.11.0002. Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que a parte requerente não cumpriu 

satisfatoriamente os requisitos da exordial elencados no art. 319 do CPC, 

haja vista que não informou o endereço eletrônico da parte requerida. 

Ademais, verifica-se o valor atribuído à causa, R$10.000,00 (dez mil 

reais), não está adequado, pois é inferior ao benefício econômico 

pretendido. No caso, a requerente pretende a declaração da inexistência 

do débito no valor de R$ 128,51 (cento e vinte e oito reais e cinquenta e 

um centavos) e, nos termos do inciso VI do art. 292, do CPC, “na ação em 

que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos 

valores de todos eles”. 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 o endereço 

eletrônico da parte requerida, o que se não for possível também deverá 

ser informado. 2. Corrigir o valor atribuído à causa, conforme disposto no 

artigo 292, incisos VI, do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção do feito sem julgamento do mérito. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e façam os autos imediatamente conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008048-44.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAROLI APARECIDA DOS SANTOS MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008048-44.2020.8.11.0002. Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autor não cumpriu 

satisfatoriamente os requisitos da exordial elencados no art. 319 do CPC, 

haja vista que não informou o endereço eletrônico da parte requerida. 

Ademais, verifica-se o valor atribuído à causa, R$10.000,00 (dez mil 

reais), não está adequado, pois é inferior ao benefício econômico 

pretendido. No caso, o autor pretende a declaração da inexistência do 

débito no valor R$ 67,72 (sessenta e sete reais e setenta e dois centavos 

e, nos termos do inciso VI do art. 292, do CPC, “na ação em que há 

cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de 

todos eles”. 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 o endereço 

eletrônico da parte requerida, o que se não for possível também deverá 

ser informado. 2. Corrigir o valor atribuído à causa, conforme disposto no 

artigo 292, incisos VI, do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção do feito sem julgamento do mérito. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e façam os autos imediatamente conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002548-02.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ ROSARIA DE MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002548-02.2017.8.11.0002. Vistos, etc. À 

vista dos pedidos de esclarecimento constante no id. 21095644, intime-se 

o perito para manifestar esclarecendo qual é o braço que foi acometido a 

lesão no acidente, no prazo de 10 (dias). Após, intimem-se as partes para 

manifestarem em igual prazo. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e façam os autos conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1000445-56.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGNES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT15555-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOSSO POSTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA OAB - MT9779-O 

(ADVOGADO(A))

BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA (TERCEIRO INTERESSADO)

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 Processo: 1000445-56.2016.8.11.0002. REQUERENTE: 

AGNES GOMES REQUERIDO: NOSSO POSTO COMBUSTIVEIS E 

LUBRIFICANTES LTDA Vistos, etc. Considerando a deliberação constante 

da consulta administrativa realizada pela Diretoria desta comarca, através 

dos autos n°. 0128168-81.2016.811.0000, em que o Presidente do Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado aduziu que “todos os incidentes 

relacionados a processos que tramitam fisicamente deverão tramitar 

fisicamente, até seu arquivamento”, bem como por tratar-se de carta 

precatória, a fim de proceder com uma penhora no rosto dos autos, de 

processo que tramita fisicamente (cód. 402959), certo que estes autos 

devem ser materializados para que seu processamento se dê em apenso 

àquela ação. Assim, determino, a materialização da presente demanda e o 

seu arquivamento com as baixas de estilo no Sistema PJe. Em seguida, 

encaminhem-se os autos ao Cartório Distribuidor para distribuição da ação 

como processo físico, incidentalmente aos autos cód. 402959. 

Devidamente apensados, venham-me os autos conclusos. Cumpra-se. 

Intime-se. Às providências necessárias. (assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008632-14.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI OAB - MT24021-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ DE ANDRADE POZETI OAB - MT4912-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE CUIABA (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação de obrigação de fazer 

cumulada com pedido de antecipação dos efeitos da tutela a qual é de 

competência da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública desta comarca, 

consoante Portaria n.º 31/2019/CM que determina a distribuição e 

apreciação dos feitos relativos à Saúde Pública em que figure como parte 

o Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá. Assim, vislumbro a 

necessidade de encaminhamento dos autos a vara competente para 

processar a demanda. Posto isso, declino de minha competência para 

processar a presente e determino a redistribuição dos autos a 1ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública, desta Comarca, nos termos da 

fundamentação supra. Às providências necessárias, com a urgência que 

o caso requer. (Assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006118-93.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL LOPES BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

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. 11199539 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. Ausência de 

documento indispensável para propositura da demanda No tocante a 

alegação veiculada pela requerida, de que falta documento indispensável 

para propositura da ação, tendo em vista que o comprovante de endereço 

carreado esta em nome de terceiros, observo que a petição inicial está 

material e formalmente constituída não infringindo nenhuma das regras 

expostas, sendo certo que o comprovante juntado no id. 9374054 – pág. 3 

constitui-se em documento hábil à propositura da ação, não consistindo 

em impeditivo para o prosseguimento da lide. Nesse sentido: EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA 

DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO. INDEFERIMENTO 

DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. Não há que se falar 

em inépcia da petição inicial pela ausência de comprovante de residência 

em nome próprio, se a parte cumpriu todos os requisitos necessários à 

correta propositura da ação, a teor do artigo 319 do NCPC. (TJMG - 

Apelação Cível 1.0000.19.119428-1/001, Relator(a): Des.(a) Marcos 

Lincoln , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/10/0019, publicação da 

súmula em 24/10/2019) Deste modo, considerando ser desnecessária a 

juntada de comprovante de residência em nome do autor, rejeito a 

indigitada preliminar. Da inversão do ônus da prova Conquanto a parte 

requerida insurja quanto à inversão do ônus da prova, sob o fundamento 

que a autora não demonstrou possuir óbice à produção de provas que 

alicerçassem o seu direito (hipossuficiência), é certo que o despacho 

inaugural consignou que a hipossuficiência do autor encontra-se no fato 

dela ser vulneravelmente técnica frente à requerida, por não possuir 

conhecimento específico sobre a forma de cobrança dos serviços de 

telefonia, em especial, porque trabalha no ramo de construção (pedreiro) o 

que já constituiu elemento suficiente para a inversão do ônus probatório. 

Outrossim, impor a autora, nessa relação consumerista, a obrigação de 

comprovar a regularidade da cobrança do suposto débito em questão, 

matéria esta que não integra sua atividade comercial, pode lhe gerar 

dificuldade extrema ou até mesmo impossibilidade de produção da prova. 

A esse respeito: “APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE 

DÉBITO. PLANO DE TELEFONIA. FATURAS COM VALORES NÃO 

CONTRATADOS. FRANQUIA. ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

A inversão do ônus da prova é técnica que prestigia o princípio da 

igualdade entre as partes, sendo cabível em favor do consumidor quando 

forem verossímeis as suas alegações ou quando for ele hipossuficiente 

na relação, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. Demonstrada a cobrança 

de valores acima do contratado, deve ser declarado inexistentes os 

débitos apontados. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.12.066518-0/001, 

Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

16/03/2016, publicação da súmula em 20/04/2016). Sendo assim, 

mantenho a inversão do ônus da prova deferida no limiar do feito. 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. 11199539 foram assinados pela parte autora; b) a existência ou não 

de relação jurídica entre a parte autora e o requerido; c) O nexo de 

causalidade entre o dano alegado e conduta do requerido; d) o dever de 

indenização e o seu quantum. Diante da controvérsia instalada, determino 

de ofício, a produção de prova pericial. Para tanto, nomeio para os 

trabalhos periciais grafotécnicos a empresa Mediape Mediação, 

Arbitragem e Recuperação de Empresas e Perícias Ltda., com endereço 

na Rua Isaac Póvoas, n. 586, sala 1-B, Bairro Centro Norte, Cuiabá – Mato 

Grosso, telefone: (65) 3332 9858, e-mail: contato@mediape.com.br o qual 

deverá ser intimado para que tome ciência acerca da nomeação. Fixo 

desde já os honorários periciais em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos 

reais), levando em conta que a sua valoração definitiva será fixada 

quando da prolação da sentença, liberando-se 50% (cinquenta por cento) 

nos 05 (cinco) dias que antecedem o início dos trabalhos periciais e os 

50% (cinquenta por cento) restantes 05 (cinco) dias após a entrega do 

respectivo laudo e depois de prestados todos os esclarecimentos 

necessários (§§ 4º e 5º, art. 465, do CPC/2015). 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 documentos de id. 

11199539, 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
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005185-57.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVELIN NATALI MARQUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Inicialmente, constata-se que os documentos 

acostados nos ids. 28942527 e 28942528 trata-se de terceira pessoa 

estranha a lide, por esta razão deixo de analisar a petição de id. 

28942525. Observo 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. 

Destarte, passo ao saneamento do feito. Da necessidade de alteração do 

polo passivo No tocante à preliminar aventada pela seguradora requerida, 

de que se faz necessária a alteração do polo passivo para que conste 

como representante processual a Seguradora Líder, face ao que dispõe o 

artigo 5º da Resolução 154/2006 do Conselho Nacional de Seguradores 

Privados- CNSP, onde consta a criação dos Consórcios responsáveis pelo 

DPVAT, constando a Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A, como 

a entidade líder dos demais consorciados, o que foi ratificado pela Portaria 

2797/2007, artigos 1º e 2º, as seguintes considerações devem ser 

efetuadas: Embora a seguradora requerida afirme preliminarmente a 

necessidade de alteração do polo passivo, esta não pode prosperar, uma 

vez que ele faz parte do rol de seguradoras vinculadas à Seguradora 

Líder, razão pela qual responde como parte nesta ação. E este tem sido o 

entendimento da jurisprudência, sendo que representando os tribunais 

pátrios, cito: “AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. 1 - Complementação. 

Legitimidade passiva. Qualquer seguradora que faça parte do consórcio é 

parte legítima para pagar a indenização. Art. 7. º da Lei nº 6.194/74. 2 – 

Seguro obrigatório DPVAT. Valor quantitativo legalmente fixado em 

salários mínimos. Inconfundível com reajuste. Indenização legal. 3 - Valor 

indenização DPVAT. Art. 3. º da Lei nº 6194/74 vigente. Vedado o cnsp 

dispor de forma diversa. 4 - Indenização fixada em salários mínimos 

vigentes à época. Incidência de correção monetária a partir do pedido de 

pagamento da indenização. 5 - Inexistência de quitação. Pagamento parcial 

do valor devido. Legítimo o pedido de complementação. 6 - Juros 

moratórios. Correção monetária. Índice TJPR. Incidência a partir da data do 

pagamento a menor. 7 - Honorários advocatícios. Mantimento do 

percentual fixado. Causa de pouca complexidade. Recurso de apelação 

de ITAÚ Seguros s/a desprovido. Recurso adesivo de zolmira 

wiesenhutter provido parcialmente.” (TJPR; ApCiv 0435102-6; Terra Boa; 

Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Eugenio Achille Grandinetti; DJPR 

07/12/2007; Pág. 66) Extraído Editora Magister sob nº 57206984. Grifo 

nosso. Dessa forma, afasto a presente preliminar. Da falta de interesse de 

agir e da ausência de comprovação de entrega da documentação Aduz a 

seguradora requerida que a parte autora não comprovou que juntou os 

documentos mínimos necessários à regulação do sinistro administrativo, 

bem como que a parte autora não esgotou a via administrativa para 

pleitear o seguro. Com efeito, o entendimento adotado pelo Supremo 

Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça é de que há 

necessidade de comprovação da formulação de requerimento 

administrativo como requisito essencial para o ingresso da demanda 

judicial (RE 824712 AgR, REsp 936574/SP), o que foi comprovado pela 

parte autora, conforme ids. 5051907 e 5816508. Nesse sentido tem sido a 

orientação jurisprudencial: “AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – AUSÊNCIA 

DE INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

IRREGULARIDADE SUPRIDA – PRELIMINAR AFASTADA – NEXO CAUSAL 

DEMONSTRADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA ALTERADO – 

CONSONÂNCIA COM A DATA DO ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR – 

RECURSO DESPROVIDO. Sendo a parte autora intimada para emendar a 

inicial no intuito de efetuar o requerimento indenizatório 

administrativamente e, inocorrendo a resposta da seguradora quanto ao 

referido pedido, resta caracterizado o interesse de agir. Estando 

devidamente demonstrado pela autora o nexo causal entre o acidente 

noticiado e a invalidez sofrida pela vítima, faz jus ao recebimento do pleito 

indenizatório.” (TJMT - Ap 111820/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado 

no DJE 14/03/2017) Assim, certo que uma vez demonstrada a formulação 

de requerimento administrativo tem-se como preenchido o pressuposto 

essencial para o exercício do direito de ação pela parte autora, não 

havendo que se falar em comprovação de entrega de documentação na 

seara administrativa, uma vez que a efetivação do procedimento 

administrativo e a ausência ou não dos documentos nele exigíveis não são 

objetos da presente lide. Portanto, rejeito as referidas preliminares. Da 

ausência de laudo do IML Quanto a preliminar de ausência do laudo do IML, 

cumpre esclarecer que se trata de documento desnecessário para 

propositura da ação, uma vez que nas ações de cobrança de seguro 

DPVAT, é propiciada às partes a produção de prova pericial, que ocorre 

sob o crivo do contraditório. Nesse entendimento, é a jurisprudência: 

“COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. 

LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT. AFASTADA. LAUDO CONFECCIONADO PELO IML. 

DESNECESSIDADE. NECESSIDADE DE QUANTIFICAÇÃO DO GRAU E 

QUALIFICAÇÃO DA LESÃO. SENTENÇA ANULADA. 1. A alteração do polo 

passivo da demanda é medida excepcional, prevalecendo sempre que 

possível o princípio da estabilidade subjetiva (art. 41, CPC). 2. A realização 

do laudo pericial pelo Instituto Médico Legal - IML, previsto no art. 5º, § 5º, 

da Lei 6.194/74 é para recebimento do seguro DPVAT na esfera 

administrativa. Na esfera judicial a investigação técnica deve ser 

estabelecida nos moldes do art. 420 e seguintes do CPC. 3. Para a fixação 

do quantum indenizatório de seguro DPVAT, nos casos de invalidez 

permanente, é necessária a verificação do grau e tipo de invalidez da 

vítima. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA”. (TJ-PR 8529597 PR 

852959-7 (Acórdão), Relator: Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 

29/03/2012, 10ª Câmara Cível) “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA 

- DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE 

PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO 

PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJ-MG - AC: 

10126130003182001 MG , Relator: Alexandre Santiago, Data de 

Julgamento: 11/02/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 23/02/2015) Outrossim, quanto às alegações de que a 

documentação acostada aos autos não comprova as lesões 

apresentadas, registro que se confunde com o mérito, devendo com ele 

ser analisado. Deste modo, rejeito a preliminar em análise. Da carência da 

ação Quanto a preliminar de ausência de carência de ação em razão do 

boletim de ocorrência ser unilateral, o que não permite que se comprove a 

efetiva existência do acidente de trânsito, cumpre esclarecer que o boletim 

de ocorrência por si só se trata de documento desnecessário para 

propositura da ação, uma vez a prova do acidente de trânsito poderá ser 

suprida com a juntada de outros documentos. Outrossim, quanto às 

alegações de que o documento é unilateral e não permite a comprovação 

do nexo de causalidade, registro que este se confunde com o mérito, 

devendo com ele ser analisado. Deste modo, rejeito a preliminar em análise 

Declaro o feito saneado. Fixo como ponto controvertido a existência de 

invalidez permanente, total ou parcial, decorrente de acidente 

automobilístico, objeto da ação. Diante da controvérsia instalada, defiro a 

produção de prova pericial solicitada pela parte autora (id. 10322451). 

Para tanto, nomeio para os trabalhos periciais a Dra. Michele Taques 

Pereira Baçan, médica perita, localizada no endereço: Rua Barão de 

Melgaço nº 2754, Ed. Work Tower, 9º andar, Centro, Cuiabá – MT, 

telefone: (65) 99929-6655, e-mail: micheletaquespericia@hotmail.com, o 

qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é acometido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), devendo o 

mesmo ser intimado da nomeação, com cópia dos quesitos das partes, 

ocasião em que indicará local e horário dos trabalhos periciais, dos quais 

as partes deverão ser intimadas (art. 474, CPC). Fixo desde já os 

honorários periciais em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), levando 
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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 formulada 

pela parte autora, os honorários periciais serão arcados pelo Estado em 

razão da autora ser beneficiária da justiça gratuita. 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.” Desde já formulo os quesitos 

do Juízo: 1) Se o periciando apresenta alguma lesão permanente 2) Em 

caso afirmativo, se trata de invalidez total ou parcial? 3) Qual o segmento 

orgânico ou corporal foi atingido? 4) Sendo o caso de invalidez parcial, 

qual o grau da perda anatômica ou funcional, intensa, média, leve ou 

residual? 5) A causa desta lesão. Os quesitos da requerida encontram-se 

no Id. 8211248 pág. 23. Intime-se a requerente para, querendo, apresentar 

os quesitos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC). Intimem-se as 

partes para, querendo, indiquem os assistentes técnicos de sua 

confiança, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC). O Senhor perito 

deve ser advertido para responder com clareza e objetividade os quesitos 

formulados, devendo fornecer o laudo no prazo de 15 (quinze) dias, 

podendo pedir prorrogação desse lapso, se for essencialmente 

necessário, justificando por escrito essa situação, para apreciação 

judicial. O(a) advogado(a) da parte requerente fica instado(a) a contribuir 

com o resultado do processo, no sentido de também buscar a 

comunicação da parte requerente, com o alerta de que deverá 

comparecer acompanhada dos laudos e exames correlatos à 

enfermidade. No mais, a observação anterior não dispensa a necessidade 

de expedir-se mandado de intimação pessoal da parte requerente, com o 

alerta de que deverá comparecer acompanhada dos laudos e exames 

correlatos à enfermidade. Com a juntada dos laudos, intimem-se as partes 

para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o assistente de 

cada parte, em igual prazo, apresentar o respectivo parecer (art. 477, § 1º 

do CPC), decorrido o prazo com ou sem manifestação voltem os autos 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) Silvia Renata 

Anffe Souza Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009989-63.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CATARINA NUNES FRANCA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Compulsando os autos observo que foi 

designada audiência de conciliação para os dia 09/03/2020, porém verifico 

que restou inexitosa em virtude da ausência da requerida (id. 30009542), 

uma vez que não houve sua citação conforme diligência de id. 28943282. 

Pois bem, diante da não citação da parte requerida, redesigno o ato para o 

dia 08 de junho de 2020, às 11h, a ser realizada por conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do 

art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Intime-se a parte requerente 

pessoalmente para o comparecimento no ato acima descrito. Cite-se a 

parte requerida conforme pugnado, no endereço indicado pela parte 

autora no id. 29536206, consignando-se as deliberações contidas na 

decisão de Id. 28117888. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. (Assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000549-77.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HOTEL EXPRESS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA SABRINA SANTIAGO GUIMARAES OAB - MT15620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Inicialmente, acolho a emenda da inicial a fim de 

que surtam seus legais e jurídicos efeitos. Da Inversão do Ônus da Prova 

Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, com base no art. 6º, VIII, 

do CDC, certo é que este pode ser deferido para a pessoa jurídica quando 

esta adquirir o produto ou serviço como destinatária final, de modo que 

retire o produto de forma definitiva do mercado de consumo, o que 

caracteriza a teoria de interpretação finalista, conforme critérios 

estabelecidos pelo art. 2º do CDC[1]. Entretanto, o Superior Tribunal de 

Justiça tem mitigado o critério de interpretação finalista, adotando-se a 

denominada teoria finalista aprofundada permitindo, assim, a aplicação da 

lei consumerista à pessoa jurídica quando evidenciada a sua 

vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica no caso concreto, de 

acordo com o previsto no art. 4º, I, do Código de Defesa do Consumidor[2]. 

Na hipótese, resta evidenciada a vulnerabilidade técnica da parte autora 

frente à concessionária requerida, uma vez que não detém conhecimentos 

sobre o serviço de energia elétrica, o qual é utilizado apenas indiretamente 

no seu estabelecimento comercial, caracterizando-se, pois, como 

consumidora. Deste modo, a requerida reúne melhores condições de 

comprovar tais causas, em detrimento da hipossuficiência da parte 

requerente, razão pela qual inverto o ônus da prova. Deste modo, defiro a 

inversão do ônus da prova, conforme postulado. Nos termos do artigo 334 

do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 08 de junho de 2020 

às 11h30min, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, nos termos do art. 

334, caput, do CPC, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já 

a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à 

luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a respectiva 

audiência de conciliação, facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu 

desinteresse na auto composição, dentro do prazo de 10 (dez) dias 

antecedentes à data da audiência designada, hipótese em que a audiência 

será cancelada e o prazo para contestar, contar-se-á a partir do protocolo 

do pedido de cancelamento (art. 334, (§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos 

do CPC). As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver auto composição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão 

e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

(Assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito [1] 

TJMT - APELAÇÃO Nº 137197/2013 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS (RELATORA), 

Data de Julgamento: 19-03-2014. [2] RMS 27512/BA, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2009, DJe 23/09/2009.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008191-33.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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ROSIMAR LEITE PALMEIRA (AUTOR)

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. Trata-se de ação declaratória de inexistência 

de débito c/c pedido de indenização por danos morais e tutela antecipada 

de urgência proposta por Rosimar Leite Palmeira em desfavor de Energisa 

Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, alegando em síntese ser 

proprietária de imóvel nesta comarca, possuindo unidade consumidora n.º 

6/412604-1. Sustenta que, a média de consumo mensal é de 239 Kwh 

aproximadamente o valor de R$ 177,28 (cento e setenta e sete reais e 

vinte e oito reais), contudo fora surpreendida com o recebimento de 

faturas que não correspondem com o seu real consumo, nos respectivos 

valores R$ 477,76 (quatrocentos e setenta e sete reais e setenta e seis 

reais) referente ao mês de setembro/2019, R$ 451,56 (quatrocentos e 

cinquenta e um reais e cinquenta e seis reais) referente ao mês de 

outubro/2019, R$ 466,38 (quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e 

oito reais) referente ao mês de novembro/2019, R$ 538,78 (quinhentos e 

trinta e oito reais e setenta e oito centavos) referente ao mês de 

dezembro/2019, R$ 543,73 (quinhentos e quarenta e três reais e setenta e 

três centavos) referente ao mês de janeiro/2020 e, R$ 464,06 

(quatrocentos e sessenta e quatro reis e seis centavos) referente ao mês 

de fevereiro/2020. Alega ainda que se encontra inadimplente com as 

referidas faturas, o que ocasionou a suspensão do fornecimento de 

energia elétrica em sua unidade consumidora. Assim, requer a concessão 

da tutela de urgência a fim de determinar que a requerida restabeleça o 

fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora, em virtude 

das faturas questionadas ou quaisquer outras não condizentes com o seu 

real consumo, sob pena de multa. É a síntese do necessário. DECIDO. 

Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

fundamentado no que dispõe o § 2º do artigo 99 do CPC, DEFIRO a parte 

autora os benefícios da gratuidade da justiça, até que se prove o contrário 

das afirmações consignadas. Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova 

Observo que a relação de direito material judicializada está sujeita à 

legislação protetiva do consumidor, uma vez que o serviço prestado pela 

requerida ao autor representa relação de consumo, conforme elucidam os 

artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90. A propósito, colaciono o seguinte 

aresto: APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. TARIFA MAIS VANTAJOSA. DEVER DE 

INFORMAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. 

CABIMENTO. PRECEDENTES. A relação entre concessionária fornecedora 

de energia elétrica e usuário enquadra-se em típica relação de consumo, 

devendo, assim, ser aplicadas ao caso as normas de proteção ao 

consumidor. (...)(Apelação Cível Nº 70058337437, Vigésima Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, 

Julgado em 15/04/2015). Neste prisma, merece ser acolhido o pedido de 

inversão do ônus da prova, uma vez que os requisitos exigidos no inciso 

VIII, art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor encontram-se presentes, 

considerando que na hipótese em apreço a hipossuficiência do autor é 

evidente, uma vez que os requeridos reúnem melhores condições de 

comprovar o alegado. Deste modo, defiro a inversão do ônus da prova, 

conforme postulado. Da Liminar Trata-se de tutela de urgência antecipada, 

com fundamento no art. 300 do CPC, a Trata-se de pedido de tutela de 

urgência antecipada (art. 300, CPC/2015), a qual depende da coexistência 

de dois requisitos. O primeiro exige a probabilidade do direito, 

consubstanciado na exposição da lide e do fundamento, além da 

demonstração do direito que se objetiva assegurar. Em outras palavras, a 

verossimilhança da existência do direito acautelado. Já o segundo 

requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano, 

pressuposto este denominado por alguns, de perigo da morosidade, o qual 

reveste a tutela do caráter de urgência. Há, ainda, um requisito, a saber, a 

ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos 

do §3º do mencionado dispositivo. Nesse passo, vejo que a plausibilidade 

do direito alegado pela parte autora encontra-se presente, já que a tese 

jurídica por ela aventada põe em total discussão a origem dos débitos 

questionados, decorrentes das faturas nos respectivos valores R$ 477,76 

(quatrocentos e setenta e sete reais e setenta e seis reais) referente ao 

mês de setembro/2019, R$ 451,56 (quatrocentos e cinquenta e um reais e 

cinquenta e seis reais) referente ao mês de outubro/2019, R$ 466,38 

(quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e oito reais) referente ao 

mês de novembro/2019, R$ 538,78 (quinhentos e trinta e oito reais e 

setenta e oito centavos) referente ao mês de dezembro/2019, R$ 543,73 

(quinhentos e quarenta e três reais e setenta e três centavos) referente 

ao mês de janeiro/2020 e, R$ 464,06 (quatrocentos e sessenta e quatro 

reis e seis centavos) referente ao mês de fevereiro/2020, colacionadas 

no Id. 30085356, corroborando com a narrativa tecida na inicial. Destarte, 

considerando a discussão dos referidos débitos, entendo que maior rigor 

e cautela deve a concessionária requerida adotar para que não proceda 

com a suspensão arbitrária do fornecimento de energia, de modo que, até 

que se cristalize o valor realmente devido, tenho que qualquer suspensão 

dos serviços de energia é medida temerária. Tampouco há que se por em 

dúvida a presença do perigo de dano, ante aos nefastos prejuízos que 

podem advir à parte autora caso a cobrança das faturas persistam, na 

medida em que consiste em uma forma de levar a autora ao pagamento do 

débito que entende indevido e pelo próprio fato da autora ficar sem 

energia elétrica, bem como pela própria família da autora ficar sem energia 

elétrica, bem este essencial à vida, à saúde, ao bem estar e a própria 

dignidade da pessoa humana. Contudo, por outro lado no que se refere à 

extensão do pedido quanto às faturas emitidas no curso da demanda, 

verifica-se que não merece acolhimento neste momento processual, uma 

vez que não deram causa à ação. Assim, cabe a aparte autora se valer 

dos meios legais para se insurgir contra eventuais faturas, uma vez que 

na presente demanda tanto o objeto quanto os pedidos já foram 

formulados, podendo ser ampliados/aditados apenas com o consentimento 

da parte requerida até o saneamento do processo (art. 329, II do CPC). Por 

fim, a medida aqui parcialmente deferida em nada prejudica os interesses 

e direitos da requerida, em razão da provisoriedade do pronunciamento. 

Posto isso, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência, formulado 

na inicial, pelo que determino seja a requerida intimada para que proceda 

imediatamente com o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica 

da unidade consumidora (UC nº. 6/412604-1), em relação às faturas 

questionadas, 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. Considerando a urgência para cumprimento da presente 

decisão, bem como visando resguardar os direitos da parte requerente, 

determino o cumprimento pelo oficial de justiça plantonista, servindo a 

presente decisão como mandado. Nos termos do artigo 334 do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 08 de junho de 2020 às 10:00 

horas, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, nos termos do art. 334, caput, 

do CPC, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal 

de Justiça deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora 

intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto 

no § 3º do art. 334, do CPC. Na mesma oportunidade, cite-se a parte 

requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a 

respectiva audiência de conciliação, facultando-lhe a prerrogativa de 

manifestar seu desinteresse na auto composição, dentro do prazo de 10 

(dez) dias antecedentes à data da audiência designada, hipótese em que 

a audiência será cancelada e o prazo para contestar, contar-se-á a partir 

do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, (§5º c/c artigo 335, 

inciso II, ambos do CPC). As partes deverão comparecer à audiência 

pessoalmente ou através de preposto com poderes para negociar e 

transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9ª e § 10, do CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

auto composição, poderá a parte requerida oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da audiência de conciliação 

supra ou da última sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, 

CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for 

cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação 

que traga preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

às partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 
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Às providências necessárias. (Assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe 

Souza Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008046-74.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DE LACERDA CINTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Inicialmente, presumindo como verdadeira a 

condição econômica declarada nos autos, fundamentado no que dispõe o 

§ 2º do artigo 99 do CPC, DEFIRO ao requerente os benefícios da 

gratuidade da justiça, até que se prove o contrário das afirmações 

consignadas. Da Inversão do Ônus da Prova Quanto à inversão do ônus 

da prova, convém esclarecer que este consentimento processual ao 

consumidor não é prestado de forma automática, apenas pela verificação 

da existência de uma relação de consumo, mas subordina-se aos 

preceitos do art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: 

“Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências.” Neste prisma, vejo que merece ser acolhido o pedido de 

inversão do ônus da prova, uma vez que os requisitos exigidos no inciso 

VIII, art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor encontram-se presentes, 

considerando que na hipótese em apreço a hipossuficiência do autor é 

evidente, uma vez que os requeridos reúnem melhores condições de 

comprovar o alegado. Deste modo, determino a inversão do ônus da 

prova, conforme postulado. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 08 de junho de 2020 às 09h30min, a 

ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, nos termos do art. 334, caput, do CPC, a 

ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada 

da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º 

do art. 334, do CPC. Cite-se a requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer a respectiva audiência de conciliação, 

facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu desinteresse na auto 

composição, dentro do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da 

audiência designada, hipótese em que a audiência será cancelada e o 

prazo para contestar, contar-se-á a partir do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 334, (§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). As 

partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005903-54.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIA FATIMA DA SILVA PINHO OAB - MT15909/O-O (ADVOGADO(A))

ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA OAB - MT22661-O (ADVOGADO(A))

MARINEY ANTONIA DE LIMA OAB - 545.620.741-91 (CURADOR)

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., Trata-se de ação declaratória de nulidade 

absoluta de contrato bancário c/c inexistência de obrigação e pagamento 

c/c restituição de quantias pagas c/c tutela antecipada promovida por 

Marcos Antonio de Santana, neste ato representado por Mariney Antonia 

de Lima, em desfavor de Banco Pan, sustentando, em síntese que o 

requerente foi declarado incapaz por atos da vida civil e sua esposa 

Mariney foi nomeada sua curadora. Aduz que, desde maio de 2015 o 

banco requerido vem realizando o desconto mensal no valor de R$ 444,49 

(quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarente e nove centavos), em 

sua folha de pagamento referente a um empréstimo consignado o qual não 

houve anuência da sua curadora. Diante desses fatos, e após expor suas 

razões jurídicas, pugnou pela concessão liminar para suspensão dos 

descontos em sua folha de pagamento e, no mérito, que seja declarado a 

inexistência de débito referente ao empréstimo consignado uma vez que é 

nulo, a condenação do requerido a devolver em dobro todo o valor 

descontado indevidamente em sua folha de pagamento e ao pagamento de 

uma indenização a título de danos morais no valor de R$ 24.002,43 (vinte e 

quatro mil dois reais e quarenta e três centavos). Com a inicial vieram 

documentos. Determinada a emenda à inicial, a parte autora se manifestou 

nos ids. 4653400 e 5515593. Declínio de competência (id. 5610024). Em 

seguida, a liminar foi deferida (id. 9278903). O requerido apresentou 

contestação de id. 10247819, arguindo que inexiste qualquer 

irregularidade praticada pelo requerida, pois embora analfabeto o autor 

expressou sua declaração de vontade ao apor sua digital no contrato, na 

presença de duas testemunhas. Segue alegando que não houve defeito 

na celebração do contrato e afirma que é lícita a cobrança realizada, 

razão pela qual não há como declarar inexistente a relação contratual. 

Ainda, assevera a impossibilidade de repetição de indébito, a inexistência 

de dano moral e a impossibilidade direito a inversão do ônus da prova. Ao 

final, requereu a improcedência dos pedidos iniciais. Impugnação à 

contestação foi apresentada pelo requerente no id. 10406852. Audiência 

de conciliação restou inexitosa (id. 10591509). As partes foram intimadas 

para especificarem as provas que pretendem produzir, ocasião em que 

manifestaram nos ids. 11516574 e 11629596. Após, os autos vieram-me 

conclusos para deliberação. É o necessário. Decido. Passo ao julgamento 

antecipado da lide com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, por entender 

que o processo encontra-se pronto para a prolação da sentença, não 

havendo necessidade de outras provas além das existentes nos autos, 

eis que a matéria de fato encontra-se satisfatoriamente corroborada por 

documentos. Pois bem, afirma a parte autora que o contrato assinado junto 

ao banco requerido é nulo, uma vez que não houve autorização de sua 

curadora para realiza contratação de empréstimo consignado. Assim, 

inexistindo razão para qualquer desconto em sua folha de pagamento. 

Dessa forma, requer a devolução em dobro dos valores descontados 

indevidamente, bem como seja o requerido condenado ao pagamento dos 

danos morais ocasionados. Nesse esteio, analisando os autos, verifico 

que a razão está com o requerente, uma vez que não ficou devidamente 

comprovada a validade da relação jurídica entre as partes que justificasse 

os descontos na folha de pagamento da autora. Isso porque, instaurado o 

contraditório com a citação do requerido, ele não contestou 

especificamente os fatos alegados na inicial, limitando-se a arguir que 

apesar do autor ser analfabeto expressou sua vontade ao apor sua digital 

no contrato na presença de duas testemunhas, o que não merece 

prosperar. Pois, a parte autora não se trata de pessoa analfabeta, e sim, 

declarado incapaz pelos atos na vida civil, razão pela qual sua esposa foi 

nomeada como sua curadora. Ademais, na celebração do contrato (id. 

10247825) consta somente a assinatura do autor e fora firmado em 
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26.03.2015 quando o requerente já encontrava-se interditado, sendo 

deferido a Curatela Provisória compromissando a Sra. Mariney para 

desempenhar as funções do encargo em 29.05.2013, publicado no Diário 

Oficial em 15.08.2013, conforme documento acostado no id. 4531792 – 

pág. 01. Portanto, descurou o requerido de trazer aos autos documentos 

de um possível contrato havido entre as partes que demonstre a 

anuência/assinatura da Curadora do autor. Assim, deixou de comprovar a 

validade da relação sub judice. Outrossim, no Direito Processual Civil 

Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, significando que ao afirmar os 

fatos o autor e o réu têm o ônus de provar as suas alegações, sob pena 

de não serem consideradas verdadeiras. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitiero, in Novo Código de Processo Civil 

Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395, 

prescrevem que “o art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de 

acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre 

provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele 

afirmado; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de 

provar conforme nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no direito 

brasileiro é realizada de maneira fixa pela nossa legislação”. Neste 

contexto, havendo provas de que a parte autora é considerada incapaz 

de exercer os atos da vida civil e não houve anuência de sua curadora 

para contratação do empréstimo consignado, a dívida perde o seu caráter 

de exigibilidade, uma vez que indevida. A propósito do tema, trago à baila o 

seguinte aresto: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA INTERDITADA JUDICIALMENTE. 

ALEGAÇÃO DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. NÃO 

COMPROVAÇÃO. OFENSA AO ARTIGO 373, II DO CPC. INSTRUMENTO 

CONTRATUAL VÁLIDO NÃO APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. 

CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. 

DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA 

COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 

VALOR MANTIDO DESCONTO INDEVIDO DE PARCELAS. RESTITUIÇÃO EM 

DOBRO. TESE DE QUE O VALOR FOI DEPOSITADO NA CONTA DO 

APELADO. MATÉRIA NÃO AVENTADA NO JUÍZO “A QUO” - INOVAÇÃO 

RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Na 

realização de negócios jurídicos o incapaz curatelado deve estar 

regularmente representado pelo seu curador (art. 1.781 c/c/ art. 1.747 do 

CC). 2. Nos termos do art. 373, II, do CPC, é ônus do réu provar a 

existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, 

assim não o fazendo resta acolhida a pretensão autoral. 3. Não 

comprovada a contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções 

efetivadas indevidamente no salário configuram ato ilícito passível de 

reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova. 4. 

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a 

extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições 

econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter 

punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize 

enriquecimento ilícito. 5. Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente 

descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC). 6. Constitui 

inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte Apelante 

em discutir, em sede de apelação, matérias pela mesma não arguidas no 

primeiro grau de jurisdição. 7. Recurso desprovido. (N.U 

0054304-18.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020) Diante 

disso uma vez que o requerido não trouxe à baila elementos que 

corroborassem com suas declarações, imperioso reconhecer que os 

débitos descontando na folha de pagamento nome da autora ocorridos a 

partir de julho de 2015 no valor de R$ 444,49 (quatrocentos e quarenta e 

quatro reais e quarente e nove centavos) foram indevidos, devendo, por 

conseguinte, ser declarada a inexistência de relação jurídica entre as 

partes relativos aos descontos de empréstimo consignado. Da repetição 

do indébito O intuito da repetição do indébito encontra-se estabelecido no 

parágrafo único, do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor, 

estabelecendo que “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito 

à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em 

excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese 

de engano justificável”. Assim, para a configuração do direito de repetição 

do indébito em dobro por parte do consumidor, é necessário o 

preenchimento de dois requisitos objetivos, a cobrança indevida e 

pagamento pelo consumidor do valor indevidamente cobrado, conforme 

dispõe o artigo supra. Deste modo, à vista dos documentos constantes 

nos autos, em especial, dos holerites de ids. 4531878, 4531885 e 

4653424, verifica-se que houve o desconto indevido pelo banco requerido 

de dívida relacionada a um empréstimo consignado. Sendo assim, diante 

dos vários descontos indevidos, mostra-se totalmente legítimo o direito da 

autora em reaver aquilo que efetivamente despendeu e em dobro, nos 

exatos termos do parágrafo único, do art. 42, do Código de Defesa do 

Consumidor, já que a quantia cobrada se deu de forma indevida e 

injustificada. Desse teor, o entendimento do nosso egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso: “2. Não demonstrada que a cobrança em 

discussão decorreu de erro justificável ou de cláusula contratual lícita 

existente no contrato, a devolução do indébito em dobro é plenamente 

compreensível.” (TJMT – Apelação Cível Nº 105484/2008 - Classe CNJ - 

198 - Comarca de Sorriso – Relator: Des. Benedito Pereira do Nascimento 

– Julgado em: 16.02.2009). Portanto, deve o banco requerido ser 

condenado a devolver, em dobro, todos os valores descontados 

indevidamente na folha de pagamento do autor a título de empréstimo 

consignado, cujo cálculo deverá ser apresentado por este por ocasião do 

cumprimento de sentença. Danos morais À guisa destes fatos, o equívoco 

cometido pelo requerido em proceder com a cobrança indevida de valores 

do autor diretamente na folha de pagamento deve ser considerado como 

ato ilícito que, repercutindo negativamente sobre a honra da autora, enseja 

indenização por danos morais, nos termos do art. 14, do Código de Defesa 

do Consumidor, desmerecendo qualquer deferência ao elemento culpa, 

haja vista que a responsabilidade do agente, nesta hipótese, é 

evidentemente objetiva. Ora, é indubitável que esse fato, aliado ao 

descaso do requerido, em não solucionar prontamente a falha na 

prestação de seu serviço, que fere a razoabilidade, não acarretou apenas 

transtornos e mero incômodo que possam ser chamados de simples 

percalços da vida comum, mas gerou uma insatisfação considerável que 

claramente configura prejuízo de ordem moral. Assim, reconhecida a 

existência do dano moral experimentado pela autora, cumpre-me, agora, 

examinar somente a fixação do seu valor. Nesse ponto, mister se faz 

examinar os critérios para se aferir o valor indenizatório devidos dos 

danos morais, uma vez que a apuração do quantum do dano moral 

trata-se de matéria polêmica e por vezes dificílima de enfrentar, de sorte 

que a doutrina e a jurisprudência ainda não construíram critérios objetivos 

e seguros para tanto. Em todo caso, para o renomado civilista Arnaldo 

Marmitt, os elementos integrantes do dano moral são: “a) modificação para 

pior no estado da vítima; b) estado permanente e prolongado da alteração 

advinda do efeito danoso; c) causação de um dano moral ao lesado, 

consistente na humilhação, tristeza, prostração, constrangimento, enfim, 

uma diminuição no estado de espírito e felicidade, em consequência da 

lesão”[1]. Neste contexto, em observância aos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade e, considerando as condições 

econômicas financeiras da autora e do requerido e os transtornos 

sofridos pela autora, bem como considerando que pelas provas contidas 

nos autos a extensão do dano foi pequena, entendo justa a indenização a 

título de danos morais na importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Em 

suma, entendo como justa a quantia acima. Afinal, o objetivo da 

indenização por danos morais não é o enriquecimento nem, tampouco, o 

empobrecimento da outra parte, tendo sim, conforme posicionamento do 

colendo Superior Tribunal de Justiça, “dupla função reparatória e 

penalizante[2]” e a conduta arbitrária do requerido foi grave, motivo porque 

deve ser reprimida pelo Poder Judiciário. Aliás, nestas hipóteses, apesar 

de todos os esforços dos consumidores para reaver o valor 

indevidamente pago, eles não conseguem resolver o problema 

rapidamente, motivo porque, muitas vezes, desiste no meio dessa jornada 

desgastante para garantir o que já lhe é de direito, fato que, infelizmente, 

fomenta essas condutas ilícitas que geram enriquecimento indevido. Posto 

isso, julgo parcialmente procedente os pedidos iniciais e declaro 

inexistente os débitos decorrentes do contrato de empréstimo consignado 

que levou o requerido a efetuar descontos na folha de pagamento da 

autora no importe de R$ 444,49 (quatrocentos e quarenta e quatro reais e 

quarente e nove centavos) a partir de julho de 2015, bem como condeno, 

o requerido devolver em dobro, os valores descontados indevidamente da 

folha de pagamento do autor, cujo cálculo deverá ser apresentado pela 

autora por ocasião do cumprimento de sentença, o qual deverá ser 

corrigido monetariamente (INPC) a partir da data do primeiro desconto 

indevido, e incidindo juros de 1% a.m, a partir da citação. Condeno, ainda, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069717/3/2020 Página 262 de 426



o requerido ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título 

de indenização por danos morais, cujo valor deverá ser corrigido 

monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE 

(Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do 

evento danoso (Súmula 54, STJ), quer seja, a data do primeiro desconto 

indevido. Em consequência, extingo o processo com julgamento de mérito, 

na forma do art. 487, I do CPC. Por fim, condeno o requerido ao pagamento 

das custas processuais e na verba honorária, esta arbitrada em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação, ante a natureza e 

importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da 

prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2º, CPC). 

Transitado em julgado, aguarde o cumprimento voluntário da obrigação no 

prazo de quinze (15) dias, findo o qual, não havendo qualquer 

manifestação, ordeno sejam os autos remetidos ao arquivo. Publique-se. 

Registre-se e Intimem-se. (assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe 

Souza Juíza de Direito [1] in, Perdas e danos”, Aide Editora, p. 15. [2] RSTJ 

33/513 - Resp. 3 220-RJ - registro 904 792, trecho do voto do relator 

Ministro Cláudio Santos.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011194-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CILDETE ANA PEREIRA TEIXEIRA (EXECUTADO)

NILSON ROBERTO TEIXEIRA (EXECUTADO)

MANOEL FRANCISCO PEREIRA FILHO (EXECUTADO)

AMERICA AUTO POSTO LTDA (EXECUTADO)

ROSANA QUIRINO SILVESTRE PEREIRA (EXECUTADO)

C.A.P. TEIXEIRA EIRELI (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 títulos 

executivos extrajudiciais proposta por Petrobrás Distribuidora S.A em 

desfavor de C.A.P Teixeira Eireli e América Auto Posto Ltda. Logo após a 

propositura da presente demanda, a parte autora aportou nos autos 

pedido de desistência da ação no Id. 27890071. Após, vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. O pedido de Id. 27890071 se trata de uma 

simples manifestação de desistência da lide e, verificando-se que a parte 

requerida não foi citada, certo que desnecessária a sua anuência. Posto 

isto, homologo a desistência e extingo o processo sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 200, parágrafo único e art. 485, inciso VIII, do 

CPC. Custas pela parte autora. Deixo de condená-la ao pagamento de 

verba honorária à vista de insubsistir contenciosidade. Transitada em 

julgado, deem-se baixas e arquivem-se. P.I. Cumpra-se. (assinado 

digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005235-49.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ADRIANO VASCONCELOS (AUTOR(A))

ADENILCE SOARES GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID DE SOUZA EICKHOFF OAB - MT10216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISTELA CURVO DE AQUINO (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação de usucapião urbana 

proposta por Adenilce Soares Gomes e Marcio Adriano Vasconcelos em 

desfavor de Maristela Curvo de Aquino, devidamente qualificados nos 

autos. Na decisão de Id. 16642788, restou oportunizado à parte autora a 

realização da emenda da inicial, para anexar matrícula atualizada do 

imóvel, planta e memorial descritivo, certidão do registro imobiliário, bem 

como informar os confinantes do imóvel sub judice. Todavia, devidamente 

intimada não atendeu ao comando judicial, deixando transcorrer in albis o 

prazo concedido, conforme certificado no Id. 20297516. 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. 16642788, 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, cuja exigibilidade fica 

suspensa porquanto lhe defiro os benefícios da justiça gratuita.. 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-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1002629-38.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE COVATTI GLUCKSBERG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA OLIARI OAB - MT0016234A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

FARMACIA EXTRA ECONOMICA LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

CLESIO FERREIRA DO CARMO OAB - MT22389/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1002629-38.2019.8.11.0015. REQUERENTE: FABIANE COVATTI 

GLUCKSBERG REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Considerando o teor do Art. 2º da Resolução TJ-MT/OE 

nº 09 de 25 de julho de 2019, tem-se que as ações em curso que 

envolvam os direitos à saúde pública distribuídas até a data da entrada em 

vigor da Resolução continuarão a tramitar nos juízos em que se 

encontram, ainda que em fase de cumprimento de sentença, com exceção 

daquelas com prestação continuada, o que não é o caso dos presentes 

autos (ação ajuizada em 21/02/2019, onde a autora já estava gestante, 

objetivando o fornecimento do medicamento Enoxoparina 40mg durante 

toda a gestação e até 45 dias após o parto). Crendo que ocorreu mero 

equívoco, determino o retorno dos autos à vara originária. Redistribua-se. 

Às providências necessárias. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007424-92.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDO SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VERA (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007424-92.2020.8.11.0002. AUTOR: LEONILDO SANTOS REU: ESTADO 

DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE VERA 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. Os 

autos foram remetidos ao Núcleo de Apoio Técnico (NAT) para análise e 

parecer, que consignou: “Há cópias de relatórios médicos mas não há 

laudos de exames de imagem que comprovam a existência do agravo 

alegado; O procedimento é contemplado pelo Sistema Único de Saúde, 

entretanto não encontramos regulação do procedimento pelo SUS 1- 

Quanto à necessidade do tratamento cirúrgico: há indicação de cirurgia 

para correção do agravo, o que se depreende por relatório de médico 
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especialista; 2- Quanto à urgência do procedimento: não há urgência, não 

há risco imediato à vida. Entretanto a patologia vem causando sofrimento 

intenso e restrição laboral com consequências psico-emocionais, não há 

solicitação do procedimento pelo SUS 3- O procedimento é contemplado 

pelas tabelas do Sistema Único de Saúde, sendo de alta complexidade sob 

a responsabilidade do Gestor Estadual de Saúde. 4- Há hospitais 

credenciados pela rede pública para a realização deste procedimento no 

âmbito do SUS. 5- Recomendamos que o procedimento seja AGENDADO 

COM OS HOSPITAIS CREDENCIADOS COM A MAIOR BREVIDADE 

POSSÍVEL (em até 4 meses), a fim de minorar o padecimento funcional ao 

qual o paciente encontra-se no momento, além do fato de ter extrapolado, 

em muito, o tempo de espera razoável para a realização do procedimento 

cirúrgico via SUS.” Em nova consulta no sistema SISREG III por este juízo, 

não foi encontrada regulação da paciente para o procedimento cirúrgico 

requerido. Para a apreciação do pedido de tutela de urgência, faz-se 

necessária a comprovação pela parte Autora da regulação para o 

procedimento pleiteado, conforme recomendação do Enunciado 03 da III 

Jornada de Direito da Saúde. Aliado a isto, é importante ressaltar o artigo 

196 da CF/88 dispõe que a saúde é um direito de todos e um dever do 

Estado, de sorte que os entes públicos são obrigados a disponibilizar 

todos os procedimentos necessários para a manutenção da saúde de 

seus cidadãos. Embora estejam previstos na tabela do SUS, deve-se se 

atentar ao princípio da isonomia, pois determinar que o Autor se submeta 

ao procedimento requerido sem observar a fila de espera prejudica, ainda 

que indiretamente, outros indivíduos que igualmente aguardam a prestação 

de serviços condizentes à saúde pública. Desse modo, intime-se a parte 

Requerente para que junte aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

comprovação da solicitação administrativa de cirurgia de artroplastia total 

de quadril esquerdo ao sistema SISREG III, sob pena de inépcia da petição 

inicial, sem nova intimação (art. 321 do CPC). Cumprida a diligência ou 

decorrido o prazo acima, promova-se a imediata conclusão. Às 

providências. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007840-60.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA BORGES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO ANTONIO DA SILVA JUNIOR OAB - MT21128/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007840-60.2020.8.11.0002. AUTOR: DEBORA BORGES DOS SANTOS 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA 

Vistos, Cuida-se de Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de 

urgência, por Débora Borges dos Santos, em face do Estado de Mato 

Grosso e do Município de Tangará da Serra, visando o fornecimento do 

medicamento Enoxaparina 40mg, uma vez que a autora é portadora de 

trombofilia e complicações venosas na gravidez. Considerando que a 

parte autora não juntou aos autos os documentos necessários que devem 

acompanhar a inicial, como determina o Art. 328, §3º, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça (CNGC), que dispõe: “§3º 

Quando da propositura da ação judicial envolvendo a assistência à saúde 

é necessário que a petição inicial seja devidamente instruída, tanto quanto 

possível, com os documentos originais e, na impossibilidade, com 

fotocópias, relativos a exames ambulatoriais; Autorização de Internação 

Hospitalar (AIH); relatórios médicos com descrição da doença, inclusive 

com o CID (Código Internacional de Doença), contendo prescrição de 

medicamentos, com denominação genérica ou princípio ativo, produtos, 

órteses, próteses e insumos em geral, como posologia exata e o tempo 

estimado para o tratamento, segundo estabelecem as Portarias GM/MS nº 

2.981/09 e GM/MS nº 2.982/09 emitidas em 26.09.09 pelo Ministério da 

Saúde e a Resolução CIB/MT Nº 083/10 emitida no dia 15.04.10 pela 

“COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE” da SECRETARIA de Estado de 

Saúde de Mato Grosso”. Diante disso, considerando que a parte autora 

não apresentou aos autos laudos, relatórios e exames médicos recentes 

que indiquem o fornecimento do medicamento pleiteado, DETERMINO a 

intimação da parte autora, através de seu procurador, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, trazer laudos, relatórios e pedidos médicos atualizados 

com descrição e atualização da doença, com o CID (Código Internacional 

de Doença), que comprovem a necessidade do fornecimento do 

medicamento requerido, sob pena da sintomática aplicação do disposto no 

parágrafo único do art. 321 da Lei 13.105/15. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, certifique-se e após, conclusos para deliberação. Às 

providências. Cumpra-se, com urgência. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 8010027-03.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

LUCILENE PEREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO DE OLIVEIRA DOLZAN OAB - MT6521/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010027-03.2017.8.11.0106 REQUERENTE: MINISTERIO 

PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, LUCILENE PEREIRA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos em correição. Considerando as manifestações contidas 

no Id. 7757923 e 7757935 e tendo em vista que a última movimentação 

processual data de fevereiro de 2017, ou seja, mais de seis meses, 

determino a abertura de vista ao Ministério Público para que informe a atual 

situação da paciente, a fim de se evitar a prática de ato processual 

desnecessária, bem como para que se manifeste em termos de 

prosseguimento do feito. Em seguida, RETORNEM os autos conclusos para 

deliberação. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin 

Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000693-97.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER DOMINGOS PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLY TAMARA CIUPAK OAB - MT21829/O (ADVOGADO(A))

MARILIA RAIMUNDA PINHEIRO DA SILVA OAB - 039.796.243-66 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos, Defiro a realização de bloqueio via sistema Bacen Jud para 

garantir o pagamento da prestação de serviço de atendimento domiciliar na 

modalidade home care de até 02 (dois) meses subsequentes ao último 

pagamento realizado por este Juízo. Fica a parte Requerida intimada a 

fazer o depósito voluntário no prazo de até 05 (cinco) dias em conta à 

disposição do Juízo. Sem o pagamento voluntário, converto os valores 

constritos por meio do sistema Bacen Jud em penhora e procedo à 

transferência para conta vinculada ao juízo. Porém, deve o terceiro 

interessado prestar contas dos serviços de atendimento domiciliar, com 

identificação pormenorizada dos serviços realizados, individualizando 

seus custos (atendimento profissional humano, equipamentos 

hospitalares, medicamento, material, entre outras despesas), em planilha 

objetiva. Deve atentar-se que toda e qualquer despesa deverá conter 

notas fiscais em nome do paciente, em ordem cronológica, de todos os 

produtos e serviços a serem pagos com os recursos do Estado, bem 

como nos casos excepcionais, em que for necessária a utilização de 

recibo, é obrigatório o nome completo, CPF, endereço da pessoa que emitir 

e a descrição do produto /serviço. E ainda, o atendimento profissional – 

médico, enfermeiro, nutricionista, fisioterapia, fonoaudiologia, psicólogo, 

deverão ser discriminados o valor individual de cada atendimento ou se 

contrato fixo o seu custo mensal, comprovando a sua realização. 

Sobrevindo os valores e cumprido o determinado, expedir-se-á o 

competente alvará ao credor ora estabelecimento prestador do serviço de 

atendimento domiciliar – home care. Lado outro, trata-se de fornecimento 

de atendimento de home care, de forma permanente, contínua, ininterrupta, 

por prazo indeterminado, cuja internação domiciliar decorre de ordem 
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judicial sem a avaliação do médico regulador no âmbito do Sistema Único 

de Saúde – SUS, sem êxito na realização de auditoria a ser realizada pela 

Secretaria de Estado de Saúde, razão pela qual entendo imprescindível a 

realização de nova avaliação do paciente para apurar a atual prestação 

de serviço de assistência home care e, em caso de indicação técnica para 

a manutenção da internação domiciliar (home care), qual o nível de 

assistência e cuidado indicados para situação específica. Para tanto, e 

como diligência do Juízo, autorizo empresa diversa da atual prestadora de 

serviço de home care a avaliação da indicação de internação domiciliar 

(home care), que deverá ser realizada na residência da parte Autora, 

tendo em vista seu estado de saúde e por estar em situação de home 

care. Descreva, caso haja, outros aspectos que julgar relevantes. 

Intimem-se todas as empresas de home care que estão fornecendo o 

atendimento domiciliar nas demandas judiciais que tramitam neste Juízo 

(K.I. Caetano de Moura; Domiciliar Saúde; C. de Souza; Daily Care; MR 

Trans; Vita Home; Home Care Sinop; GW Saúde; Pronto Clínica Sociedade 

de Profissionais da Saúde; Help Home Care; Help Vida; Carmed Care 

Resgate Ltda; A.P.I. Serviços de Atenção à Saúde Ltda) para 

conhecimento e manifestem interesse, caso haja – solicitando neste Juízo 

a listagem dos processos em questão. A presente decisão servirá de 

autorização, dispensada a expedição de mandado. Sem prejuízo, faculto 

manifestação à atual prestadora de serviço, para que revendo o custo 

mensal, apresente novo custo e proposta de valores do atendimento de 

home care discutido nestes autos, ressaltando que a deliberação dar-se-á 

oportunamente. À Secretaria para as providências necessárias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 601077 Nr: 1339-10.2016.811.0015

 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: PAMELA ULLIRICH DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER VINICIUS PINHEIRO 

ALENCAR - OAB:23591/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista o pedido retro, homologo a desistência e, em 

consequência, julgo extinta a ação, sem resolução de mérito, o que 

fundamento no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem 

honorários advocatícios, porque desprovido de contraditório e, portanto 

causalidade.

Com fulcro nos artigos 225 c/c 999, ambos do Código de Processo Civil 

homologo a renúncia ao direito recursal, porque a desistência da ação faz 

presumir o desinteresse recursal, devendo a Serventia certificar, de 

imediato, o trânsito em julgado (coisa julgada formal art. 486 CPC).

Certifique-se o trânsito em julgado desta sentença, anote-se a extinção e 

oportunamente, arquivem-se os autos.

P. R. I. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1008139-54.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO DONIZETTI SCATOLINI (AUTOR(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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 Processo n.° 

1008139-54.2019.8.11.0040 Autor: APARECIDO DONIZETTI SCATOLINI, 

(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO) Réu: ESTADO 

DE MATO GROSSO AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA Vistos, APARECIDO DONIZETTI SCATOLINI, 

representado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, ajuizou a presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, objetivando o medicamento “XARELTO 20MG” por 

aproximadamente um ano, conforme prescrição médica, tendo em vista, 

ter sido diagnosticado com “TROMBOFILIA”. Foi verificado parecer do Nat 

ID 27684763. Pelo juízo foi determinado ao autor para diligenciar laudo 

médico, ao depois, concluso. A parte Autora, representada pela 

Defensoria Pública, informou via petitório ID 28840295, que o autor 

paciente está de mudança para o Estado do Pará, requerendo a 

desistência do feito, e a consequente extinção. Eis o relato. Decido. Deste 

modo, caracterizada a falta de interesse de agir superveniente, julgo 

extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do 

CPC. Sem despesas ou honorários, diante da gratuidade da justiça 

anteriormente deferida. A presente sentença não sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, na forma do Art. 496, § 3º, do CPC. Considerando não ter o 

pedido conteúdo econômico imediato, ser obrigação do Estado (lato 

sensu) em prestar assistência à saúde, por respeito ao patrimônio público 

e distribuição de serviços de saúde à coletividade, deixo de condená-la ao 

pagamento de honorários advocatícios. Sem custas processuais (Art. 3º, 

inciso I, da Lei 7.603/2001). Havendo recurso das partes, remetam-se os 

autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. Transitada em 

julgado, cumprida a sentença, dê-se baixa e arquivem-se. P. R. I. 

Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95 à apreciação do MM. Juiz de Direito da 1ª VARA 

ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE, Dr. José Luiz Leite 

Lindote. Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga da 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE. - assinado eletronicamente 

Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. José Luiz Leite Lindote Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000423-02.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

OLAOR BONFIM GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA BARRIN OAB - MT19930/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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 SENTENÇA Processo: 

1000423-02.2019.8.11.0096. AUTOR(A): OLAOR BONFIM GOMES REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Cuida-se de ação de natureza 

cominatória para cumprimento de obrigação de fazer com pedido expresso 

de tutela de urgência para realização de angioplastia coronariana com 

implante de dois stent. O pedido foi deferido (id 25292322). A decisão foi 

cumprida, com a realização do procedimento junto à rede privada: LACIC – 

LABORATÓRIO DE HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA 

DO CENTRO OESTE LTDA, conforme Id 28066251, que realizou a 

intervenção cirúrgica em 03/01/2020. Conforme Notas fiscais nº 7001 - 

5483 (id 28066271 – 29479472). Penhora on line (id. 29159091 – 

28099015). Alvarás (id 29183499 – 29479478 - 29479471) Eis o relato. 

Decido. Sem nulidades a sanar ou quaisquer outras questões prejudiciais, 

passo a análise da questão meritória. Procedo, desde logo, ao julgamento 

antecipado do mérito porque a matéria não demanda dilação probatória, na 

forma do Art. 355, I do Código de Processo Civil. Sobre o mérito e já 

encampando a orientação jurisprudencial dominante sobre a disciplina do 

direito fundamental de saúde, insculpido pela Constituição Federal ao 

estabelecer no artigo 196 que esse é um dever do Estado, entendo que, 

se esse Estado foi constituído sobre a forma federativa (art. 60, § 4º, I, da 

CR/88), todos os entes - União, Estados-membros, Distrito Federal e 

Municípios - receberam a obrigação de promovê-lo à população de forma 

solidária. Esse é inclusive o exposto no artigo 23, II do Estatuto Maior. 

Seguindo esse mesmo caminho, a competência para a promoção da saúde 

deve ser repartida pelos Entes, conforme o estabelecido nos artigos 16 a 

19 da Lei nº 8.080/90, que estabelece normas gerais sobre o Sistema 

Único. Destaco, ademais, com propriedade que o tema foi tratado no RE 

855.178 RG, rel. min. Luiz Fux, j. 5-3-2015, P, DJE de 16-3-2015, Tema 
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793, com reafirmação de jurisprudência em 06/03/2015 que entendeu: 

“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”. Assim, asseguro que é obrigação 

da parte Ré fornecer o medicamento e/ou o tratamento requerido com a 

inicial, como foi, aliás, feito de forma liminar e antecipada. Isso porque o 

relatório médico juntado aos autos, bem como a urgência nele delineada 

foram suficientes para a convicção “inaudita altera pars”, já que naquela 

ocasião ponderou o Juízo acerca do direito à vida preponderando 

concretamente sobre os direitos patrimoniais disponíveis da Ré. Assevero 

que, nesse momento, que a medida provisoriamente determinada deve ser 

convertida em definitiva, sendo de se considerar, por óbvio, que o 

cumprimento da obrigação de fazer, tal qual delineada inicialmente foi 

efetivamente cumprida e está exaurida, prescindindo-se, inclusive, da 

fase de cumprimento de sentença, e sem atribuição de responsabilidades 

de eventuais perdas, pelo menos não nesses autos, onde sequer tal pleito 

foi aduzido. Dessa realidade, convenço-me de que o presente pedido 

deva ser decidido nessa ação de forma procedente, com as limitações da 

“res in judicium deducta”. Isto posto, julgo procedente o pedido inicial, na 

forma do Art. 487, I, do CPC, para reconhecer que a obrigação alhures 

determinada foi integralmente cumprida, e, portanto, cumpre-me declará-la 

totalmente satisfeita pela parte Ré. Nesse mesmo ato, torno definitiva a 

tutela provisória então deferida, sem “astreintes” a serem executadas e 

desnecessária a fase de cumprimento de sentença pelo exaurimento da 

prestação visada. A presente sentença não sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, na forma do Art. 496, § 3º, do CPC. Sem custas processuais 

(Art. 3º, inciso I, da Lei 7.603/2001). Havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. 

Transitada em julgado, cumprida a sentença, dê-se baixa e arquivem-se. 

P. R. I. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 21 de fevereiro de 2020. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda 

Publica de Várzea Grande Dr. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE, para apreciação 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/1995. Ericléa 

Aparecida de Souza Cavalcante Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005917-96.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HONORIO NETO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENEY MENDES FERNANDES OAB - MT27622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO 

AMBIENTE (REU)

GOVERNO DO 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 SENTENÇA Processo: 

1005917-96.2020.8.11.0002. AUTOR(A): HONORIO NETO DA SILVA REU: 

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO 

AMBIENTE, GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Em ID’s 

29554568, sobreveio informação que a cirurgia pleiteada pelo autor fora 

realizada em 21-02-2020, ou seja, no dia seguinte à distribuição da 

presente ação, é certo que o pedido autoral perdera seu objeto. Deste 

modo, caracterizada a falta de interesse de agir superveniente, julgo 

extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do 

CPC. Sem despesas ou honorários, diante da gratuidade da justiça 

anteriormente deferida. Com o trânsito em julgado e observado as 

formalidades legais, arquivem-se. P. R. I. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 

26 de fevereiro de 2020. Submeto os autos ao M.M. Juiz de Direito da 1ª 

Vara Especializada da Fazenda Publica de Várzea Grande Dr. JOSÉ LUIZ 

LEITE LINDOTE, para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/1995. Ericléa Aparecida de Souza Cavalcante Juíza 

Leiga

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014124-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

G. V. D. S. S. (AUTOR(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM MARIA DA SILVA SOUZA OAB - 401.862.438-71 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014124-21.2019.8.11.0002. AUTOR(A): G. V. D. S. S., MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REPRESENTANTE: MIRIAM 

MARIA DA SILVA SOUZA REU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ Vistos, Cuida-se de ação de natureza cominatória para 

cumprimento de obrigação de fazer com pedido expresso de tutela de 

urgência. A tutela de urgência foi deferida (ID 24649196) no sentido de 

determinar ao(s) Requerido(s), solidariamente, que providencie o 

agendamento de exame de tomografia de crânio para auxílio na elucidação 

diagnóstica com profissional especializado, em hospital de referência da 

rede pública de saúde, para melhor avaliação do quadro clínico da parte 

Requerente . Em sua contestação a parte Ré, ESTADO DE MATO 

GROSSO, suscitou preliminar de falta de interesse processual e no mérito 

impossibilidade de descumprimento da Lei Orçamentária, observância ao 

Princípio da Reserva do Possível e da Isonomia; por fim, pela 

inaplicabilidade da multa-diária. Por fim, pugnou pela improcedência da 

ação. Por fim, pugnou pela improcedência da ação. Por seu turno a parte 

Ré, MUNICÍPIO, ofertou contestação aduziu pela observância ao Princípio 

da Reserva do Possível e tratar-se de caso de alta complexidade de 

responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso. Por fim, pugnou 

pela improcedência da ação. Houve réplica. Em ID 27243428, a parte 

autora informou que o procedimento foi realizado no Hospital e Pronto 

Socorro Municipal de Cuiabá. Eis o relato. Decido. Sem nulidades a sanar 

ou quaisquer outras questões prejudiciais, passo a análise da questão 

meritória. Procedo, desde logo, ao julgamento antecipado do mérito porque 

a matéria não demanda dilação probatória, na forma do Art. 355, I do 

Código de Processo Civil. Sobre o mérito e já encampando a orientação 

jurisprudencial dominante sobre a disciplina do direito fundamental de 

saúde, insculpido pela Constituição Federal ao estabelecer no artigo 196 

que esse é um dever do Estado, entendo que, se esse Estado foi 

constituído sobre a forma federativa (art. 60, § 4º, I, da CR/88), todos os 

entes - União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios - receberam 

a obrigação de promovê-lo à população de forma solidária. Esse é 

inclusive o exposto no artigo 23, II do Estatuto Maior. Seguindo esse 

mesmo caminho, a competência para a promoção da saúde deve ser 

repartida pelos Entes, conforme o estabelecido nos artigos 16 a 19 da Lei 

nº 8.080/90, que estabelece normas gerais sobre o Sistema Único. 

Destaco, ademais, com propriedade que o tema foi tratado no RE 855.178 

RG, rel. min. Luiz Fux, j. 5-3-2015, P, DJE de 16-3-2015, Tema 793, com 

reafirmação de jurisprudência em 06/03/2015 que entendeu: “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.” Assim, asseguro que é obrigação 

da parte Ré fornecer o medicamento e/ou o tratamento requerido com a 

inicial. Isso porque o relatório médico juntado aos autos, bem como a 

urgência nele delineada foram suficientes para a convicção “inaudita 

altera parte”, já que naquela ocasião ponderou o Juízo acerca do direito à 

vida preponderando concretamente sobre os direitos patrimoniais 

disponíveis da Ré. DISPOSITIVO Isto posto, julgo PROCEDENTE o pedido 

inicial, na forma do Art. 487, I, do CPC, para reconhecer que a obrigação 

alhures determinada foi integralmente cumprida, e, portanto, cumpre-me 

declará-la totalmente satisfeita pela parte Ré. Nesse mesmo ato, torno 

definitiva a tutela provisória então deferida, sem “astreintes” a serem 

executadas e desnecessária a fase de cumprimento de sentença pelo 

exaurimento da prestação visada. Considerando a ausência de resistência 

da parte Ré e o caráter imediato na realização da cirurgia em hospital da 

rede pública. Considerando não ter o pedido conteúdo econômico imediato, 

ser obrigação do Estado (lato sensu) em prestar assistência à saúde, por 
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respeito ao patrimônio público e distribuição de serviços de saúde à 

coletividade, deixo de condená-la ao pagamento de honorários 

advocatícios. Sem custas processuais (Art. 3º, inciso I, da Lei 

7.603/2001). A presente sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, 

na forma do Art. 496, § 3º, do CPC. Havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. 

Transitada em julgado, cumprida a sentença, dê-se baixa e arquivem-se. 

Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz(a) Togado(a), 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos 

Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. P. R. I. 

Cumpra-se. Várzea Grande, 14 de março de 2020. JOSÉ LUIZ LEITE 

LINDOTE Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044731-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA ALVES FEITOZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT16751-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1044731-94.2019.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: FRANCISCA 

ALVES FEITOZA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Carlos Osvaldo de Arruda, por intermédio da ilustrada 

Defensoria Pública, propôs “ação cominatória para cumprimento de 

obrigação de fazer (com pedido de tutela de urgência)” em face do Estado 

de Mato Grosso e Município de Várzea Grande, objetivando a internação 

da parte Autora em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, além de 

indenização por danos morais. Os autos foram remetidos ao Núcleo de 

Apoio Técnico (NAT) para análise e parecer. Pedido de antecipação de 

tutela foi deferido (ID 24663271). Em sua contestação a parte Ré, ESTADO 

DE MATO GROSSO, suscitou preliminar de falta de interesse processual e 

no mérito impossibilidade de descumprimento da Lei Orçamentária, 

observância ao Princípio da Reserva do Possível e da Isonomia; por fim, 

pela inaplicabilidade da multa-diária. Por fim, pugnou pela improcedência da 

ação. Por fim, pugnou pela improcedência da ação. Houve Impugnação, 

informando a morte da autora, pedindo substituição processual para que o 

filho e danos morais não contestados É o relato do que importa. 

Fundamento e Decido. O processo comporta julgamento em seu atual 

estágio, e isto porque trata de matéria exclusivamente de direito, 

prescindindo de colheita de provas em audiência. A doutrina da mesma 

forma assim já se posicionou: “O juiz deve sempre impedir a realização de 

provas ou diligências inúteis (art. 130). Se o fato foi confessado, se não é 

controvertido, ou se já está de outro modo provado nos autos, não tem 

cabimento sobre ele a perícia” (Humberto Theodoro Júnior, Curso de 

Direito Processual Civil, 6ª Edição, Editora Forense, vol. I, p. 475). No 

mérito, o pedido esboçado pela parte autora merece acolhimento, em 

parte. Não obstante a parte Ré não ter impugnado especificamente os 

pedidos da inicial desincumbindo-se de seu ônus processual, “ad 

argumentandum tantum”, obtempera-se que o artigo 196 da Constituição 

Federal dispõe que “A saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 

risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 

ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. A 

orientação jurisprudencial dominante sobre a disciplina do direito 

fundamental de saúde, insculpido pela Constituição Federal ao estabelecer 

no artigo 196 que esse é um dever do Estado, entendo que, se esse 

Estado foi constituído sobre a forma federativa (art. 60, § 4º, I, da CR/88), 

todos os entes - União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios - 

receberam a obrigação de promovê-lo à população de forma solidária. 

Esse é inclusive o exposto no artigo 23, II do Estatuto Maior. Seguindo 

esse mesmo caminho, a competência para a promoção da saúde deve ser 

repartida pelos Entes, conforme o estabelecido nos artigos 16 a 19 da Lei 

nº 8.080/90, que estabelece normas gerais sobre o Sistema Único. 

Destaco, ademais, com propriedade que o tema foi tratado no RE 855.178 

RG, rel. min. Luiz Fux, j. 5-3-2015, P, DJE de 16-3-2015, Tema 793, com 

reafirmação de jurisprudência em 06/03/2015 que entendeu: “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.” Assim, asseguro que é obrigação 

da parte Ré fornecer o medicamento e/ou o tratamento requerido com a 

inicial. Isso porque o relatório médico juntado aos autos, bem como a 

urgência nele delineada foram suficientes para a convicção “inaudita 

altera parte”, já que naquela ocasião ponderou o Juízo acerca do direito à 

vida preponderando concretamente sobre os direitos patrimoniais 

disponíveis da Ré Além do mais, consta nos autos que a parte Autora 

sofre problemas de saúde, e que, para tratamento, necessita de 

internação da parte Autora em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, o que 

foi deferido, porem a autora veio a óbito. Quanto ao pedido de indenização 

por dano moral, constitui pressuposto jurídico para obtenção de 

provimento favorável em ação reparatória a comprovação da culpa 

determinante do evento, ou seja, a culpa sem a qual seria impossível a 

ocorrência do fato danoso, estando diretamente ligada à causalidade do 

dano, completando a trilogia necessária ao dever de reparar: dano, a 

conduta culposa e o nexo causal. Aliás, mesmo em se tratando de 

responsabilidade objetiva do Estado, é imperiosa a prova do nexo causal 

entre o comportamento omissivo ou comissivo da Administração e os 

danos efetivamente sofridos pelo administrado, sendo certo que em tais 

casos (responsabilidade objetiva) apenas dispensa-se a comprovação da 

culpabilidade do ente estatal. Sobre o tema leciona o insigne doutrinador 

CRETELLA JÚNIOR que: “Em nenhum caso, a responsabilidade das 

pessoas físicas ou jurídicas pode prescindir do evento danoso. A 

ilegitimidade ou irregularidade da ação, sem dano algum a terceiros, não é 

suficiente para empenhar responsabilidade, mas, tão-só, quando for o 

caso, a invalidade do ato” ("in" Responsabilidade Civil e sua Interpretação 

Jurisprudencial - RUY STOCCO, p. 53). Não é demais lembrar, ainda, que 

em conformidade com a regra do artigo 333, inciso I, do Estatuto 

Processual Civil, compete ao autor comprovar o fato constitutivo de seu 

direito, sob pena de improcedência do pedido. Ora, no caso dos autos não 

vislumbro o elemento de prova que demonstre situação capaz de gerar a 

obrigação de indenizar por danos morais. É bem verdade que toda a 

história narrada pela parte Autora acarretou-lhe dissabores e sofrimento. 

Entretanto, no presente caso, não restou comprovado que o delicado 

estado de saúde apresentado pela parte Autora decorreu de conduta 

omissiva do ente público. Ora, as decisões judiciais não podem fundar-se 

em apreciação subjetiva, devendo-se decidir somente com base nos 

elementos probatórios contidos nos autos, não se contentando com meros 

indícios e, no presente caso, a ausência de prova favorece a parte Ré, 

sendo certo que a conduta dos agentes públicos e o nexo de causalidade 

devem ser comprovados por aquele que alega a responsabilidade da 

Administração (art. 333, inciso I, CPC), o que não logrou a parte Autora em 

fazer, conforme ressaltado. DISPOSITIVO Isto posto, julgo PROCEDENTE, 

EM PARTE, os pedidos desta ação para o fim de tornar definitiva a 

antecipação da tutela concedida e condenar o Estado de Mato Grosso, na 

obrigação pleiteada – internação da parte Autora em Unidade de Terapia 

Intensiva – UTI. Entretanto dispensada do cumprimento, ante a informação 

do óbito da parte autora. Sem custas processuais (art. 3º, inciso I, da Lei 

7.603/2001). Acerca dos honorários advocatícios, em se tratando de 

pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo direito público, deixo de 

atribuí-los à parte sucumbente. A presente sentença não sujeita ao duplo 

grau de jurisdição, na forma do Art. 496, § 3º, do CPC. Havendo recurso 

das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do 

recurso. Transitada em julgado, cumprida a sentença, dê-se baixa e 

arquivem-se. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz(a) 

Togado(a), conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda 

Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. P. 

R. I. Cumpra-se. Várzea Grande, 15 de março de 2020. JOSÉ LUIZ LEITE 

LINDOTE Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000762-53.2019.8.11.0033
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Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

GERALDO ALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO RIO CLARO (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 Processo n.º: 

1000762-53.2019.8.11.0033 Autor: GERALDO ALVES, MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO Réu: ESTADO DE MATO 

GROSSO Réu: MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO RIO CLARO AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA C/C PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Visto etc, 

Cuida-se de ação de natureza cominatória para cumprimento de obrigação 

de fazer com pedido expresso de tutela de urgência. MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO (GERALDO ALVES) ajuizou a presente 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

em face dos Requeridos acima nominados, postulando o uso do 

medicamento “hemifumarato de bisoprolol 5mg”, mencionando ser o 

paciente portador da doença “insuficiência cardíaca crônica” (CID I50.0. 

No ID 22518258 encontra-se anexado parecer apresentado pelo NAT - 

Núcleo de Apoio Técnico – NAT aponta que não há urgência no pleito 

solicitado e que o medicamento requerido “pertence a um grupo de 

medicamentos chamados betabloqueadores. Estes medicamentos alteram 

a resposta do organismo a alguns impulsos nervosos, principalmente no 

coração. Não é assegurado pelo SUS; Faz parte deste grupo 

farmacológico os fármacos: Carvedilol, Metoprolol, Losartana, entre outros 

todos contemplados na Atenção Básica do SUS. Não há justificativa clínica 

nos autos para o uso de fármacos não assegurados no SUS. A tutela de 

urgência foi indeferida pelo Juízo, vez que ausente o perigo de dano ou 

resultado útil ao processo, e não restou demonstrado justificativa clínica 

para o uso de medicamento não assegurado pelo SUS – ID 22570120. 

Citada, a parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO apresentou 

contestação – ID 24951273 e a parte requerida MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ 

DO RIO CLARO/MT conforme se extrai (Despacho ID 26738218) não 

apresentou sua Defesa. Instado a apresentar impugnação, pelo ilustre 

representante do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

foi apresentada réplica, ID 29158414. Eis o relato. Decido. Sem nulidades a 

sanar ou quaisquer outras questões prejudiciais, passo a análise da 

questão meritória. O ente público tem o dever de fornecer os meios 

indispensáveis à promoção da saúde, direito social assegurado pela 

Constituição Federal, como sendo direito básico de todo cidadão, de 

acordo com os artigos 196 e 197, sendo dever do Estado e de relevância 

pública tais serviços, não se podendo isentar da obrigação que lhe cabe. 

Portanto, negar ao paciente a utilização de medicamento, a necessidade 

de fazer uma cirurgia ou de insumos, seria o mesmo que desconsiderá-la 

como pessoa humana. Ressaltando-se o direito fundamental à saúde, é 

dever do Estado desenvolver e assegurar políticas públicas que visem à 

redução de doenças, à proteção e à recuperação da saúde. Assim, 

visando garantir tais direitos constitucionais, foram estabelecidas quatro 

diretrizes básicas para as ações de saúde: direção administrativa única 

em cada nível de governo; descentralização político administrativa; 

atendimento integral, com preferência para as atividades preventivas; e 

participação da comunidade. Além disso, o Sistema Único de Saúde está 

baseado no financiamento público e na cobertura universal das ações de 

saúde. Dessa forma, para que o Estado possa garantir a manutenção do 

sistema, é necessário que se atente também para a estabilidade dos 

gastos com a saúde e, consequentemente, para a captação de 

recursos[1] . O financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do 

artigo 195 da Constituição, opera-se com recursos do orçamento da 

seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, além de outras fontes. A Emenda Constitucional n.º 29/2000, 

com vistas a dar maior estabilidade para os recursos de saúde, 

consolidou um mecanismo de cofinanciamento das políticas de saúde 

pelos entes da federação, bem como acrescentou dois novos parágrafos 

ao artigo 198 da Constituição, assegurando percentuais mínimos a serem 

destinados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios para a saúde, 

visando a um aumento e a uma maior estabilidade dos recursos. Com isso, 

tratando de pedido de medicamento, que visa à garantia a saúde do 

cidadão, não se pode perder de vista o papel do médico assistente, a 

quem compete indicar os medicamentos que melhor ajudam no combate à 

enfermidade de seu paciente e sua competência. Todavia, o parecer 

emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico – NAT aponta que não há urgência 

no pleito solicitado e que o medicamento requerido “pertence a um grupo 

de medicamentos chamados betabloqueadores. Estes medicamentos 

alteram a resposta do organismo a alguns impulsos nervosos, 

principalmente no coração. Não é assegurado pelo SUS; Faz parte deste 

grupo farmacológico os fármacos: Carvedilol, Metoprolol, Losartana, entre 

outros todos contemplados na Atenção Básica do SUS. Não há 

justificativa clínica nos autos para o uso de fármacos não assegurados no 

SUS. Nestas condições, que em prol da garantia do direito à saúde por 

meio de política pública e a estabilidade dos recursos de modo a impor 

limites à ingerência do Poder Judiciário na implementação de políticas 

públicas, em virtude do efeito multiplicador das decisões judiciais e a 

imprevisibilidade do impacto no orçamento, com reflexos nas ações e 

programas já estabelecidos pelo Poder Público. A Constituição Federal, ao 

assegurar o direito à saúde, refere-se, em princípio, à efetivação de 

políticas públicas que alcancem a população como um todo, garantindo o 

acesso universal e igualitário, e não às situações individualizadas, como o 

fornecimento de remédios excepcionais e de alto custo que não se 

encontram na lista do SUS (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, 

julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - 

MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015), e ainda 

competência e forma de atuação de unidades de referência. Diante disso, 

a questão é simples, para o Poder Judiciário deferir que o Estado forneça 

medicamento prescrito que não contemplado pela lista do SUS e deverá 

estar esclarecido se existe a possibilidade de substituí-lo pelo disponível 

na rede pública, e em caso negativo, demonstrar o motivo e a 

excepcionalidade/necessidade da prescrição desse medicamento 

específico. O médico pode prescrever ao seu paciente, de acordo com os 

progressos científicos, o medicamento mais “moderno/atualizado”, porém 

não há como impor ao Poder Público a obrigação de fornecê-lo, sem que 

esteja demonstrada a excepcionalidade do caso. Ademais, é preciso ter 

cautela na apreciação dos pedidos desta natureza, sob pena do Judiciário 

imiscuir-se na esfera de competência do Executivo e do Legislativo, 

interferindo na política de distribuição de saúde a todos os cidadãos, 

priorizando o direito de uma pessoa em detrimento do direito de uma 

coletividade, por isso a necessidade de se comprovar a ineficácia 

daqueles medicamentos fornecidos pelos entes federativos, de modo a 

justificar o sacrifício do interesse público em função do interesse 

particular. Extrai-se dos autos como já guisado, que o parecer do NAT (id. 

2251825) informa que segundo o relato médico, o paciente foi 

diagnosticado com Hemitartarato de Bisoprolol, não sendo caso de 

urgência e há protocolo disponível no SUS para o tratamento da patologia, 

e mencionado medicamento pertence a um grupo de medicamentos 

chamados betabloqueadores, que alteram a resposta do organismo a 

alguns impulsos nervosos, principalmente no coração e não é assegurado 

pelo SUS. Diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial. E, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil de 2015. A presente sentença não sujeita ao 

duplo grau de jurisdição, na forma do Art. 496, § 3º, II, do CPC. Sem custas 

e honorários, na forma do art. 18 da LACP. Havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. 

Transitada em julgado, cumprida a sentença, dê-se baixa e arquivem-se. 

P. R. I. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à 

apreciação do MM. Juiz de Direito da 1ª VARA ESP. DA FAZENDA 

PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE, Dr. José Luiz Leite Lindote. Giordana 

Ribeiro Cardozo Juíza Leiga da 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE. - assinado eletronicamente Visto, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se. José Luiz Leite Lindote Juiz de Direito [1] (RE 

855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO 

ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 

13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015 )
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Processo n.º: 

1000036-42.2019.8.11.0110 Polo Ativo: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (RENATA SANTOS BITENCURT) Polo Passivo: 

MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS/MT Polo Passivo: ESTADO DE MATO 

GROSSO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA Visto etc MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(RENATA SANTOS BITENCURT) ajuizou AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA postulando a garantia e o acesso 

adequado ao tratamento de saúde da paciente, que vem sendo 

acompanhada pelo Conselho Tutelar de Campinápolis e pelo MP da 

respectiva Comarca, para o fornecimento dos medicamentos 

CARBOLITIUM CR450mg (CARBONATO DE LÍTIO) e ATIP R 50mg 

(QUETIAPINA) e acompanhamento individualizado feito pela Secretaria 

Municipal de Saúde. O parecer emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico – 

NAT aponta que não há nos autos nenhuma Receita Médica válida, 

concluindo que não consta também nos autos qual é o transtorno mental, e 

somente havendo diagnóstico de bipolaridade e ou esquizofrenia poderia 

se saber qual da medicação requerida seria a indicada. A tutela de 

urgência foi indeferida pelo Juízo, vez que ausente o perigo de dano ou 

resultado útil ao processo, e não restou demonstrado justificativa clínica 

para o uso de medicamento, e não há nos autos receita médica válida e 

não fora especificado nos autos qual o transtorno mental que acomete a 

paciente. Citada, a parte Requerida Estado de Mato Grosso apresentou 

contestação, e o Requerido Município não apresentou sua defesa. 

Primeiramente ressalto que, muito embora o Município não tenha 

contestado a presente ação, a doutrina e a jurisprudência firmaram 

entendimento de que os efeitos da revelia não atingem a Fazenda Pública, 

para tanto, invocam os fundamentos que protegem os direitos 

indisponíveis. Desse modo, o ente público é titular de direito indisponível 

não sujeito a transação, já que pertence a toda a sociedade brasileira, 

salvo quando houver expressa previsão legal autorizadora da transação, 

o que deveria sinalizar que, em hipótese alguma, seus procuradores 

poderiam deixar de contestar a inicial. Assim, figurando no polo passivo da 

relação processual a Fazenda Pública, mesmo que não conteste o pedido 

ou os pedidos autorais, não sofrerá os efeitos da revelia, por força da 

construção doutrinária e jurisprudencial. Esclarecido este ponto, procedo 

desde logo, ao julgamento antecipado do mérito porque a matéria não 

demanda dilação probatória, na forma do Art. 355, I do Código de 

Processo Civil. Passa-se ao julgamento. O ente público tem o dever de 

fornecer os meios indispensáveis à promoção da saúde, direito social 

assegurado pela Constituição Federal, como sendo direito básico de todo 

cidadão, de acordo com os artigos 196 e 197, sendo dever do Estado e de 

relevância pública tais serviços, não se podendo isentar da obrigação que 

lhe cabe. Portanto, negar ao paciente a utilização de medicamento, a 

necessidade de fazer uma cirurgia ou de insumos, seria o mesmo que 

desconsiderá-la como pessoa humana. Ressaltando-se o direito 

fundamental à saúde, é dever do Estado desenvolver e assegurar 

políticas públicas que visem à redução de doenças, à proteção e à 

recuperação da saúde. Assim, visando garantir tais direitos 

constitucionais, foram estabelecidas quatro diretrizes básicas para as 

ações de saúde: direção administrativa única em cada nível de governo; 

descentralização político administrativa; atendimento integral, com 

preferência para as atividades preventivas; e participação da comunidade. 

Além disso, o Sistema Único de Saúde está baseado no financiamento 

público e na cobertura universal das ações de saúde. Dessa forma, para 

que o Estado possa garantir a manutenção do sistema, é necessário que 

se atente também para a estabilidade dos gastos com a saúde e, 

consequentemente, para a captação de recursos[1]. O financiamento do 

Sistema Único de Saúde, nos termos do artigo 195 da Constituição, 

opera-se com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. A 

Emenda Constitucional n.º 29/2000, com vistas a dar maior estabilidade 

para os recursos de saúde, consolidou um mecanismo de cofinanciamento 

das políticas de saúde pelos entes da federação, bem como acrescentou 

dois novos parágrafos ao artigo 198 da Constituição, assegurando 

percentuais mínimos a serem destinados pela União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios para a saúde, visando a um aumento e a uma maior 

estabilidade dos recursos. Com isso, tratando de pedido de medicamento, 

que visa à garantia a saúde do cidadão, não se pode perder de vista o 

papel do médico assistente, a quem compete indicar os medicamentos que 

melhor ajudam no combate à enfermidade de seu paciente e sua 

competência. Todavia, o parecer emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico – 

NAT aponta que não há urgência no pleito solicitado e que os 

medicamentos requeridos, além do que, não há nos autos nenhuma 

Receita Médica válida, ficou então concluído que não consta também nos 

autos qual é o transtorno mental específico da paciente representada, e 

somente havendo diagnóstico de bipolaridade e ou esquizofrenia poderia 

se saber qual da medicação requerida seria a indicada. Dessa forma, que 

não há justificativa clínica dos autos para o uso de fármacos que não se 

soube precisar se assegurados no SUS. Nestas condições, que em prol 

da garantia do direito à saúde por meio de política pública e a estabilidade 

dos recursos de modo a impor limites à ingerência do Poder Judiciário na 

implementação de políticas públicas, em virtude do efeito multiplicador das 

decisões judiciais e a imprevisibilidade do impacto no orçamento, com 

reflexos nas ações e programas já estabelecidos pelo Poder Público. A 

Constituição Federal, ao assegurar o direito à saúde, refere-se, em 

princípio, à efetivação de políticas públicas que alcancem a população 

como um todo, garantindo o acesso universal e igualitário, e não às 

situações individualizadas, como o fornecimento de remédios 

excepcionais e de alto custo que não se encontram na lista do SUS (RE 

855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO 

ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 

13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015), e ainda competência e forma de atuação 

de unidades de referência. Diante disso, a questão é simples, para o 

Poder Judiciário deferir que o Estado forneça medicamento prescrito que 

não contemplado pela lista do SUS e deverá estar esclarecido se existe a 

possibilidade de substituí-lo pelo disponível na rede pública, e em caso 

negativo, demonstrar o motivo e a excepcionalidade/necessidade da 

prescrição desse medicamento específico. O médico pode prescrever ao 

seu paciente, de acordo com os progressos científicos, o medicamento 

mais “moderno/atualizado”, porém não há como impor ao Poder Público a 

obrigação de fornecê-lo, sem que esteja demonstrada a excepcionalidade 

do caso. Ademais, é preciso ter cautela na apreciação dos pedidos desta 

natureza, sob pena do Judiciário imiscuir-se na esfera de competência do 

Executivo e do Legislativo, interferindo na política de distribuição de saúde 

a todos os cidadãos, priorizando o direito de uma pessoa em detrimento do 

direito de uma coletividade, por isso a necessidade de se comprovar a 

ineficácia daqueles medicamentos fornecidos pelos entes federativos, de 

modo a justificar o sacrifício do interesse público em função do interesse 

particular. Extrai-se dos autos como já guisado, que o parecer do NAT 

aponta que não há urgência no pleito solicitado e que os medicamentos 

requeridos, além de não constar nos autos nenhuma Receita Médica 

válida, ficaram então concluídos que não consta também clarividência no 

processo, de qual é o transtorno mental, e somente havendo diagnóstico 

de bipolaridade e ou esquizofrenia poderia se saber qual da medicação 

requerida seria a indicada. Dessa forma, que não há justificativa clínica 

dos autos para o uso de fármacos que não se soube precisar se 

assegurados no SUS. Diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o 

pedido formulado na inicial. E, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil de 2015. A presente sentença não sujeita ao 

duplo grau de jurisdição, na forma do Art. 496, § 3º, II, do CPC. Sem custas 

e honorários, na forma do art. 18 da LACP. Havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. 

Transitada em julgado, cumprida a sentença, dê-se baixa e arquivem-se. 

P. R. I. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à 

apreciação do MM. Juiz de Direito da 1ª VARA ESP. DA FAZENDA 

PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE, Dr. José Luiz Leite Lindote. Giordana 

Ribeiro Cardozo Juíza Leiga da 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE. - assinado eletronicamente Visto, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se. José Luiz Leite Lindote Juiz de Direito [1] (RE 

855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO 

ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 

13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015 )
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Processo n.º 

1014260-18.2019.8.11.0002 Autor: CIRENE ALVES VICENTE (DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO) Réu: ESTADO DE MATO 

GROSSO Réu: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE AÇÃO ORDINÁRIA 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA Vistos, Cuida-se 

de ação de natureza cominatória para cumprimento de obrigação de fazer 

com pedido expresso de tutela de urgência, que a parte autora pleiteia 

sejam os requeridos compelidos a proporcionar os meios adequados ao 

devido tratamento médico a paciente, assumindo as despesas relativas à 

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA LOMBO SACRA, bem como 

demais procedimentos que se façam necessários em virtude do 

diagnóstico. No ID 24783817 encontra-se anexado parecer apresentado 

pelo NAT. O pedido foi deferido parcialmente a tutela antecipada requerida 

para determinar ao(s) Requerido(s), solidariamente, que providencie o 

agendamento de “RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA LOMBO 

SACRA” com profissional especializado, em hospital de referência da rede 

pública de saúde, para melhor avaliação do quadro clínico da parte 

Requerente, observado o Enunciado nº 93, da III Jornada de Direito da 

Saúde do CNJ, e sem prejuízo da responsabilidade solidária dos 

Requeridos, foi direcionado o cumprimento da ordem, por ora, ao Estado 

de Mato Grosso, tendo em vista que a parte Requerente já está inserida na 

plataforma SISREG III, de regulação Estadual. A decisão foi cumprida, 

conforme ciência do autor ID 25503724. Eis o relato. Decido. Sem 

nulidades a sanar ou quaisquer outras questões prejudiciais, passo a 

análise da questão meritória. Procedo, desde logo, ao julgamento 

antecipado do mérito porque a matéria não demanda dilação probatória, na 

forma do Art. 355, I do Código de Processo Civil. Sobre o mérito e já 

encampando a orientação jurisprudencial dominante sobre a disciplina do 

direito fundamental de saúde, insculpido pela Constituição Federal ao 

estabelecer no artigo 196 que esse é um dever do Estado, entendo que, 

se esse Estado foi constituído sobre a forma federativa (art. 60, § 4º, I, da 

CR/88), todos os entes - União, Estados-membros, Distrito Federal e 

Municípios - receberam a obrigação de promovê-lo à população de forma 

solidária. Esse é inclusive o exposto no artigo 23, II do Estatuto Maior. 

Seguindo esse mesmo caminho, a competência para a promoção da saúde 

deve ser repartida pelos Entes, conforme o estabelecido nos artigos 16 a 

19 da Lei nº 8.080/90, que estabelece normas gerais sobre o Sistema 

Único. Destaco, ademais, com propriedade que o tema foi tratado no RE 

855.178 RG, rel. min. Luiz Fux, j. 5-3-2015, P, DJE de 16-3-2015, Tema 

793, com reafirmação de jurisprudência em 06/03/2015 que entendeu: 

“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.” Assim, asseguro que é obrigação 

da parte Ré fornecer o medicamento e/ou o tratamento requerido com a 

inicial, como foi, aliás, feito de forma liminar e antecipada. Isso porque o 

relatório médico juntado aos autos, bem como a urgência nele delineada 

foram suficientes para a convicção “inaudita altera parte”, já que naquela 

ocasião ponderou o Juízo acerca do direito à vida preponderando 

concretamente sobre os direitos patrimoniais disponíveis da Ré. Assevero 

que, nesse momento, que a medida provisoriamente determinada deve ser 

convertida em definitiva, sendo de se considerar, por óbvio, que o 

cumprimento da obrigação de fazer, tal qual delineada inicialmente foi 

efetivamente cumprida e está exaurida, prescindindo-se, inclusive, da 

fase de cumprimento de sentença, e sem atribuição de responsabilidades 

de eventuais perdas, pelo menos não nesses autos, onde sequer tal pleito 

foi aduzido. Dessa realidade, convenço-me de que o presente pedido 

deva ser decidido nessa ação de forma procedente, com as limitações da 

“res in judicium deducta”. Isto posto, julgo procedente o pedido inicial, na 

forma do Art. 487, I, do CPC, para reconhecer que a obrigação alhures 

determinada foi integralmente cumprida, e, portanto, cumpre-me declará-la 

totalmente satisfeita pela parte Ré. Nesse mesmo ato, torno definitiva a 

tutela provisória então deferida, sem “astreintes” a serem executadas e 

desnecessária a fase de cumprimento de sentença pelo exaurimento da 

prestação visada. A presente sentença não sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, na forma do Art. 496, § 3º, do CPC. Sem custas processuais 

(Art. 3º, inciso I, da Lei 7.603/2001). Acerca dos honorários advocatícios, 

em se tratando de pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo direito 

público, deixo de atribuí-los à parte sucumbente. Havendo recurso das 

partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do 

recurso. Transitada em julgado, cumprida a sentença, dê-se baixa e 

arquivem-se. P. R. I. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA, à apreciação do MM. Juiz de Direito da 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE, Dr. José Luiz Leite Lindote. 

Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga da 1ª VARA ESP. DA FAZENDA 

PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE. - assinado eletronicamente Visto, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. José Luiz Leite Lindote Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1006168-34.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

MARGARETE PACHECO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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 Processo n.º: 

1006168-34.2019.8.11.0040 Polo Ativo: MARGARETE PACHECO LIXINSKI, 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO Polo Passivo: 

ESTADO DE MATO GROSSO Polo Passivo: MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO 

RIO CLARO AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA 

DE URGÊNCIA Visto etc O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (MARGARETE PACHECO LIXINSKI) ajuizou AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA postulando 

(obrigação de fazer) o Estado do Mato Grosso, no prazo de 05 (cinco) 

dias, a realizar o procedimento ambulatorial “POLISSONOGRAFIA” de que 

necessita a paciente MARGARETE PACHECO LIXINSKI, bem como os 

demais procedimentos que se fizerem necessários anteriormente e 

posteriormente ao aludido procedimento. Os pareceres emitidos pelo 

Núcleo de Apoio Técnico – NAT ID 23484538 e 23684251concluiu que não 

há nos autos exames complementares capazes de corroborar com a 

alegada urgência. A tutela de urgência foi indeferida pelo Juízo, vez que 

não ficou demonstrada a comprovação dos requisitos necessários ao 

deferimento da tutela de urgência. Citada, a parte reclamada apresentou 

contestação ID 24429001. Passa-se ao julgamento. O ente público tem o 

dever de fornecer os meios indispensáveis à promoção da saúde, direito 

social assegurado pela Constituição Federal, como sendo direito básico de 

todo cidadão, de acordo com os artigos 196 e 197, sendo dever do Estado 

e de relevância pública tais serviços, não se podendo isentar da 

obrigação que lhe cabe. Portanto, negar ao paciente a utilização de 

medicamento, a necessidade de fazer uma cirurgia ou de insumos, seria o 

mesmo que desconsiderá-la como pessoa humana. Ressaltando-se o 

direito fundamental à saúde, é dever do Estado desenvolver e assegurar 

políticas públicas que visem à redução de doenças, à proteção e à 

recuperação da saúde. Assim, visando garantir tais direitos 

constitucionais, foram estabelecidas quatro diretrizes básicas para as 

ações de saúde: direção administrativa única em cada nível de governo; 

descentralização político administrativa; atendimento integral, com 

preferência para as atividades preventivas; e participação da comunidade. 

Além disso, o Sistema Único de Saúde está baseado no financiamento 

público e na cobertura universal das ações de saúde. Dessa forma, para 

que o Estado possa garantir a manutenção do sistema, é necessário que 

se atente também para a estabilidade dos gastos com a saúde e, 

consequentemente, para a captação de recursos[1]. O financiamento do 

Sistema Único de Saúde, nos termos do artigo 195 da Constituição, 

opera-se com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos 
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Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. A 

Emenda Constitucional n.º 29/2000, com vistas a dar maior estabilidade 

para os recursos de saúde, consolidou um mecanismo de cofinanciamento 

das políticas de saúde pelos entes da federação, bem como acrescentou 

dois novos parágrafos ao artigo 198 da Constituição, assegurando 

percentuais mínimos a serem destinados pela União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios para a saúde, visando a um aumento e a uma maior 

estabilidade dos recursos. Com isso, tratando de pedido de medicamento, 

que visa à garantia a saúde do cidadão, não se pode perder de vista o 

papel do médico assistente, a quem compete indicar os medicamentos que 

melhor ajudam no combate à enfermidade de seu paciente e sua 

competência. Todavia, o parecer emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico – 

NAT aponta que não há urgência no pleito solicitado, e na presente 

hipótese, apesar da extrema relevância dos argumentos expostos na 

inicial, nota-se que o fornecimento imediato do procedimento pleiteado pela 

requerente compromete a programação estatal, gerando grave impacto 

nas finanças públicas e injustificado embaraço nas prestações universais 

de saúde. Nestas condições, que em prol da garantia do direito à saúde 

por meio de política pública e a estabilidade dos recursos de modo a impor 

limites à ingerência do Poder Judiciário na implementação de políticas 

públicas, em virtude do efeito multiplicador das decisões judiciais e a 

imprevisibilidade do impacto no orçamento, com reflexos nas ações e 

programas já estabelecidos pelo Poder Público. A Constituição Federal, ao 

assegurar o direito à saúde, refere-se, em princípio, à efetivação de 

políticas públicas que alcancem a população como um todo, garantindo o 

acesso universal e igualitário, e não às situações individualizadas, como o 

fornecimento de remédios excepcionais e de alto custo que não se 

encontram na lista do SUS (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, 

julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - 

MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015), e ainda 

competência e forma de atuação de unidades de referência. Diante disso, 

a questão é simples, para o Poder Judiciário deferir que o Estado forneça 

medicamento ou procedimento prescrito, desde que não se comprometa a 

programação estatal, que possa gerar grave impacto nas finanças 

públicas e injustificado embaraço nas prestações universais de saúde. O 

médico pode prescrever ao seu paciente, de acordo com os progressos 

científicos, o medicamento mais “moderno/atualizado”, porém não há como 

impor ao Poder Público a obrigação de fornecê-lo, sem que esteja 

demonstrada a excepcionalidade do caso. Ademais, é preciso ter cautela 

na apreciação dos pedidos desta natureza, sob pena do Judiciário 

imiscuir-se na esfera de competência do Executivo e do Legislativo, 

interferindo na política de distribuição de saúde a todos os cidadãos, 

priorizando o direito de uma pessoa em detrimento do direito de uma 

coletividade, por isso a necessidade de se comprovar a ineficácia 

daqueles medicamentos fornecidos pelos entes federativos, de modo a 

justificar o sacrifício do interesse público em função do interesse 

particular. Extrai-se dos autos como já guisado, que o parecer do NAT (id 

23982885) informa que não há urgência no momento para indicação do 

procedimento solicitado, não há risco à vida da assistida, nem risco de 

perda de oportunidade ou outro subsídio que ateste e que torne possível 

alegar a necessidade de que tal procedimento seja realizado com urgência 

e/ou emergência. Diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial. E, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil de 2015. A presente sentença não sujeita ao 

duplo grau de jurisdição, na forma do Art. 496, § 3º, II, do CPC. Sem custas 

e honorários, na forma do art. 18 da LACP. Havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. 

Transitada em julgado, cumprida a sentença, dê-se baixa e arquivem-se. 

P. R. I. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à 

apreciação do MM. Juiz de Direito da 1ª VARA ESP. DA FAZENDA 

PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE, Dr. José Luiz Leite Lindote. Giordana 

Ribeiro Cardozo Juíza Leiga da 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE. - assinado eletronicamente Visto, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se. José Luiz Leite Lindote Juiz de Direito [1] (RE 

855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO 

ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 

13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015 )

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000116-26.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR CAMPOS LIMA (REQUERENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Municipio de Canarana (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000116-26.2017.8.11.0029. REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, ROSIMAR CAMPOS LIMA REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE CANARANA, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Cuida-se 

de ação de natureza cominatória para cumprimento de obrigação de fazer 

com pedido expresso de tutela de urgência, para fornecimento dos 

medicamentos Oxycontin 10mg (duas caixas), Dual 60mg (uma caixa), 

Patz 5mg (uma caixa), de forma contínua, a paciente ROSIMAR CAMPOS 

LIMA A parte promovida: Municipio de Canarana/MT informou que esta 

fornecendo a medicação desde 01/12/2017 (id 11213766), bem como a 

parte interessada informou nos presentes autos que os medicamentos 

pleiteados pela assistida foram devidamente fornecidos, antes mesmo da 

citação dos réus (id 15400191 - 28448958), é certo que o pedido autoral 

perdera seu objeto. Deste modo, caracterizada a falta de interesse de agir 

superveniente, julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos 

do artigo 485, VI, do CPC. Sem despesas ou honorários, diante da 

gratuidade da justiça anteriormente deferida. Com o trânsito em julgado e 

observado as formalidades legais, arquivem-se. P. R. I. Cumpra-se. 

VÁRZEA GRANDE, 26 de fevereiro de 2020. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Publica de Várzea 

Grande Dr. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE, para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/1995. Ericléa Aparecida 

de Souza Cavalcante Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 0504779-10.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLINA GOMES BRITO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Secretário de Saúde do Municipio de Cuiabá (IMPETRADO)

Outros Interessados:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ - 03.533.064/0001-46 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Processo n.° 

0504779-10.2015.8.11.0041 Autor: NICOLINA GOMES BRITO Réu: 

SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Vistos, NICOLINA GOMES BRITO, por 

seu advogado, ajuizou o presente Mandado de Segurança em face do 

Município de Cuiabá, objetivando a Concessão, liminarmente, a segurança 

pleiteada, a fim de assegurar à impetrante o direito de obter do Município 

de Cuiabá o medicamento BROMETO DE TIOTRÓPIO 12 mcg + 

BUDERONIDA 400 mcg e do Estado de Mato Grosso o medicamento 

FORMATEROL 12MCG + BUDESONIDA 400MCG (POR CAPSULA 

INALANTE), para o tratamento mensal. A tutela de urgência foi deferida – 

ID 461663 e determinou que a autoridade impetrada, de forma incontinenti, 

cumpra com a obrigação político-constitucional a fim de que seja 

viabilizada imediatamente a dispensação dos fármacos pleiteados nesta 

demanda “Brometo de Tiotropio 2,5 mcg e Formaterol 12 mcg associado 

com o Budesonida 400 mcg”, a serem dispendidos em observância com a 

posologia constante na prescrição médica de ID 459250 e 459256, ainda 

que seja necessária a contratação de fornecedor particular, NO PRAZO 

MÁXIMO DE 03 (TRÊS) DIAS, com dispensa de procedimento licitatório, 

consoante prevê o art. 24 da Lei nº. 8.666/93, sem qualquer custo para a 

paciente, obedecidas as determinações do médico responsável. Pelo juízo 

foi determinada a intimação da parte autora para manifestar-se nos autos 

se ainda possui interesse no presente feito, e conforme se infere a 
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certidão ID 23662213 e demais documentos ID 821448 e 1450602, intimada 

não se manifestou, ao depois nova intimação foi expedida e a parte 

pessoalmente não foi intimada, sendo a intimação procedida para seu 

patrono que nada se pronunciou ID 16587600. Eis o relato. Decido. Deste 

modo, caracterizada a falta de interesse de agir superveniente, julgo 

extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do 

CPC. Sem despesas ou honorários, diante da gratuidade da justiça 

anteriormente deferida. A presente sentença não sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, na forma do Art. 496, § 3º, do CPC. Considerando não ter o 

pedido conteúdo econômico imediato, ser obrigação do Estado (lato 

sensu) em prestar assistência à saúde, por respeito ao patrimônio público 

e distribuição de serviços de saúde à coletividade, deixo de condená-la ao 

pagamento de honorários advocatícios. Sem custas processuais (Art. 3º, 

inciso I, da Lei 7.603/2001). Havendo recurso das partes, remetam-se os 

autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. Transitada em 

julgado, cumprida a sentença, dê-se baixa e arquivem-se. P. R. I. 

Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95 à apreciação do MM. Juiz de Direito da 1ª VARA 

ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE, Dr. José Luiz Leite 

Lindote. Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga da 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE. - assinado eletronicamente 

Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. José Luiz Leite Lindote Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009498-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAHAO GOMES DA SILVA JUNIOR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO 

AMBIENTE (REU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Processo n.º: 

1009498-56.2019.8.11.0002 Polo Ativo: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATOGROSSO, (ABRAHAO GOMES DA SILVA JUNIOR) Polo 

Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO Polo Passivo: MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE/MT AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM 

PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA Visto etc 

1009498-56.2019.8.11.0002 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, (ABRAHAO GOMES DA SILVA JUNIOR) ajuizou AÇÃO 

ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA em face do ESTADO DE MATO GROSSO e 

MUNCICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT, postulando USO DO MEDICAMENTO 

OCRELIZUMABE 300MG (DOIS FRASCOS) em caráter de URGÊNCIA, 

devido ao RISCO AGRAVO NO QUADRO MÉDICO, haja vista, o requerente 

com 27 (vinte e sete) anos , foi diagnosticado com esclerose múltipla 

forma primariamente progressiva (CID G35), conforme prescrição do 

médico, Dr . José Alexandre B. De Figueiredo JR CRMMT 5453. O parecer 

emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico – NAT aponta CONCLUSIVAMENTE 

que o “Ocrelizumabe (Ocrevus) é uma droga desenvolvida como um 

tratamento para EMRR e EMPP. É tomada como uma infusão travenosa a 

cada seis meses. É um anticorpo monoclonal, um tipo de fármaco 

desenvolvido para atacar alvos específicosno sistema imunológico. 

Ocrelizumab foi projetado para direcionar um marcador (CD20) na 

superfície das células B, um tipo de glóbulo branco (linfócito) que é 

pensado para influenciar a resposta imune anormal que ataca a mielina 

que envolve as células nervosas. As células B direcionadas são 

destruídas. Não é assegurado no SUS, e a CONITEC recomendou 

preliminarmente a não incorporação no SUS, em virtude do perfil de 

segurança medicamentosa ser incerto e magnitude de efeito reduzido. 

Somado a isto o alto valor do medicamento inviabilizam sua incorporação 

nos protocolos do SUS.” A tutela de urgência foi indeferida pelo Juízo, vez 

que ausente os requisitos para a concessão da medida pleiteada, 

considerando que a parte autora não trouxe nenhum documento médico 

que informa a inexistência de tratamento eficaz, bem como a inexistência 

de medicamento com o mesmo princípio ativo/similares disponibilizados 

pelo SUS, ID 23707225. Citada, a parte Requerida Estado de Mato Grosso 

apresentou contestação ID 25327770 -, e o Requerido Município 

apresentou sua defesa ID 26305257. A parte autora apresentou 

impugnações às defesas apresentadas pelo ESTADO DE MATO GROSSO 

e MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT, ID 25812350 e 26305257. Dessa 

forma, procedo desde logo, ao julgamento antecipado do mérito porque a 

matéria não demanda dilação probatória, na forma do Art. 355, I do Código 

de Processo Civil. Passa-se ao julgamento. O ente público tem o dever de 

fornecer os meios indispensáveis à promoção da saúde, direito social 

assegurado pela Constituição Federal, como sendo direito básico de todo 

cidadão, de acordo com os artigos 196 e 197, sendo dever do Estado e de 

relevância pública tais serviços, não se podendo isentar da obrigação que 

lhe cabe. Portanto, negar ao paciente a utilização de medicamento, a 

necessidade de fazer uma cirurgia ou de insumos, seria o mesmo que 

desconsiderá-la como pessoa humana. Ressaltando-se o direito 

fundamental à saúde, é dever do Estado desenvolver e assegurar 

políticas públicas que visem à redução de doenças, à proteção e à 

recuperação da saúde. Assim, visando garantir tais direitos 

constitucionais, foram estabelecidas quatro diretrizes básicas para as 

ações de saúde: direção administrativa única em cada nível de governo; 

descentralização político administrativa; atendimento integral, com 

preferência para as atividades preventivas; e participação da comunidade. 

Além disso, o Sistema Único de Saúde está baseado no financiamento 

público e na cobertura universal das ações de saúde. Dessa forma, para 

que o Estado possa garantir a manutenção do sistema, é necessário que 

se atente também para a estabilidade dos gastos com a saúde e, 

consequentemente, para a captação de recursos[1] . O financiamento do 

Sistema Único de Saúde, nos termos do artigo 195 da Constituição, 

opera-se com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. A 

Emenda Constitucional n.º 29/2000, com vistas a dar maior estabilidade 

para os recursos de saúde, consolidou um mecanismo de cofinanciamento 

das políticas de saúde pelos entes da federação, bem como acrescentou 

dois novos parágrafos ao artigo 198 da Constituição, assegurando 

percentuais mínimos a serem destinados pela União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios para a saúde, visando a um aumento e a uma maior 

estabilidade dos recursos. Com isso, tratando de pedido de medicamento, 

que visa à garantia a saúde do cidadão, não se pode perder de vista o 

papel do médico assistente, a quem compete indicar os medicamentos que 

melhor ajudam no combate à enfermidade de seu paciente e sua 

competência. Todavia, o parecer emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico – 

NAT aponta que o medicamento requerido “Ocrelizumabe (Ocrevus) é uma 

droga desenvolvida como um tratamento para EMRR e EMPP. É tomada 

como uma infusão travenosa a cada seis meses. É um anticorpo 

monoclonal, um tipo de fármaco desenvolvido para atacar alvos 

específicosno sistema imunológico. Ocrelizumab foi projetado para 

direcionar um marcador (CD20) na superfície das células B, um tipo de 

glóbulo branco (linfócito) que é pensado para influenciar a resposta imune 

anormal que ataca a mielina que envolve as células nervosas. As células 

B direcionadas são destruídas. Não é assegurado no SUS, e a CONITEC 

recomendou preliminarmente a não incorporação no SUS, em virtude do 

perfil de segurança medicamentosa ser incerto e magnitude de efeito 

reduzido. Somado a isto o alto valor do medicamento inviabilizam sua 

incorporação nos protocolos do SUS.” Ademais, ficou evidenciado que a 

parte autora não trouxe nenhum documento médico que informa a 

inexistência de tratamento eficaz, bem como a inexistência de 

medicamento com o mesmo princípio ativo/similares disponibilizados pelo 

SUS, ID 23707225, o que inclusive culminou no indeferimento da medida 

liminar requerida. Nestas condições, que em prol da garantia do direito à 

saúde por meio de política pública e a estabilidade dos recursos de modo a 

impor limites à ingerência do Poder Judiciário na implementação de políticas 

públicas, em virtude do efeito multiplicador das decisões judiciais e a 

imprevisibilidade do impacto no orçamento, com reflexos nas ações e 

programas já estabelecidos pelo Poder Público. A Constituição Federal, ao 

assegurar o direito à saúde, refere-se, em princípio, à efetivação de 

políticas públicas que alcancem a população como um todo, garantindo o 

acesso universal e igualitário, e não às situações individualizadas, como o 

fornecimento de remédios excepcionais e de alto custo que não se 

encontram na lista do SUS (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, 

julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - 

MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015), e ainda 

competência e forma de atuação de unidades de referência. Diante disso, 
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a questão é simples, para o Poder Judiciário deferir que o Estado forneça 

medicamento prescrito que não contemplado pela lista do SUS e deverá 

estar esclarecido se existe a possibilidade de substituí-lo pelo disponível 

na rede pública, e em caso negativo, demonstrar o motivo e a 

excepcionalidade/necessidade da prescrição desse medicamento 

específico. O médico pode prescrever ao seu paciente, de acordo com os 

progressos científicos, o medicamento mais “moderno/atualizado”, porém 

não há como impor ao Poder Público a obrigação de fornecê-lo, sem que 

esteja demonstrada a excepcionalidade do caso. Dessa forma, é preciso 

ter cautela na apreciação dos pedidos desta natureza, sob pena do 

Judiciário imiscuir-se na esfera de competência do Executivo e do 

Legislativo, interferindo na política de distribuição de saúde a todos os 

cidadãos, priorizando o direito de uma pessoa em detrimento do direito de 

uma coletividade, por isso a necessidade de se comprovar a ineficácia 

daqueles medicamentos fornecidos pelos entes federativos, de modo a 

justificar o sacrifício do interesse público em função do interesse 

particular. Extrai-se dos autos como já guisado, que aliado ao que concluiu 

o parecer do NAT, restou comprovado que a parte autora não trouxe 

nenhum documento médico que informa a inexistência de tratamento 

eficaz, bem como a inexistência de medicamento com o mesmo princípio 

ativo/similares disponibilizados pelo SUS. Diante do exposto, JULGA-SE 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial. E, por consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015. A presente 

sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma do Art. 496, § 

3º, II, do CPC. Sem custas e honorários, na forma do art. 18 da LACP. 

Havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” 

para o exame do recurso. Transitada em julgado, cumprida a sentença, 

dê-se baixa e arquivem-se. P. R. I. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do MM. Juiz de Direito da 1ª VARA 

ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE, Dr. José Luiz Leite 

Lindote. Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga da 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE. - assinado eletronicamente 

Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. José Luiz Leite Lindote Juiz 

de Direito [1] (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 

05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 

DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015 )

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007025-80.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO SALGO GETTENS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BONFANTI TREIN OAB - MT25451/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 SENTENÇA Processo: 

1007025-80.2019.8.11.0040. REQUERENTE: TIAGO SALGO GETTENS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Em ID 28277522, 

sobreveio informação da parte interessada que os procedimentos 

pleiteados nos presentes autos, foram devidamente realizados no dia 07 

de janeiro de 2020, no Hospital Nossa Senhora de Fátima, no município de 

Sorriso-MT, sendo certo que o pedido autoral perdera seu objeto. Deste 

modo, caracterizada a falta de interesse de agir superveniente, julgo 

extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do 

CPC. Sem despesas ou honorários, diante da gratuidade da justiça 

anteriormente deferida. Com o trânsito em julgado e observado as 

formalidades legais, arquivem-se. P. R. I. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 

17 de fevereiro de 2020. Submeto os autos ao M.M. Juiz de Direito da 1ª 

Vara Especializada da Fazenda Publica de Várzea Grande Dr. JOSÉ LUIZ 

LEITE LINDOTE, para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/1995. Ericléa Aparecida de Souza Cavalcante Juíza 

Leiga

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002561-93.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOS SANTOS LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS XAVIER LIMA NETO OAB - MT13649-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (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 Processo n.º 

1002561-93.2020.8.11.0002 Autor: ROBERTO DOS SANTOS LIMA Réu: 

ESTADO DE MATO GROSSO Réu: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA CUMPRIMENTO DO PRECEITO 

CONSTITUCIONAL DE PRESTAR SERVIÇO DE SAÚDE COM PEDIDO DE 

LIMINAR E TUTELA ANTECIPADA Vistos, Cuida-se de ação de natureza 

cominatória para cumprimento de obrigação, com pedido expresso de 

tutela de urgência, para que os Requeridos sejam compelidos, de 

procederem no Requerente à realização de todas as cirurgias que forem 

necessárias, tendo em vista as múltiplas fraturas no Fêmur da perna 

direita, sendo acomodado em um leito, tendo em vista o acidente que 

sofreu e já se encontra com pinos nos ossos que estão quebrados. Foi 

verificado anexado o Parecer do NAT- ID 28506194. Em despacho 

exarado pelo juízo, foi diligenciado e verificado com a responsável pela 

equipe de ortopedia do Hospital Municipal de Cuiabá, que o paciente já 

realizou o procedimento em 29/01/2020. A parte autora intimada, 

manifestou quanto à extinção do feito, vez que o procedimento pleiteado, a 

cirurgia pretendida pelo Requerente foi realizada, ID 28705334. Eis o 

relato. Decido. Sem nulidades a sanar ou quaisquer outras questões 

prejudiciais, passo a análise da questão meritória. Procedo, desde logo, ao 

julgamento antecipado do mérito porque a matéria não demanda dilação 

probatória, na forma do Art. 355, I do Código de Processo Civil. Sobre o 

mérito e já encampando a orientação jurisprudencial dominante sobre a 

disciplina do direito fundamental de saúde, insculpido pela Constituição 

Federal ao estabelecer no artigo 196 que esse é um dever do Estado, 

entendo que, se esse Estado foi constituído sobre a forma federativa (art. 

60, § 4º, I, da CR/88), todos os entes - União, Estados-membros, Distrito 

Federal e Municípios - receberam a obrigação de promovê-lo à população 

de forma solidária. Esse é inclusive o exposto no artigo 23, II do Estatuto 

Maior. Seguindo esse mesmo caminho, a competência para a promoção da 

saúde deve ser repartida pelos Entes, conforme o estabelecido nos 

artigos 16 a 19 da Lei nº 8.080/90, que estabelece normas gerais sobre o 

Sistema Único. Destaco, ademais, com propriedade que o tema foi tratado 

no RE 855.178 RG, rel. min. Luiz Fux, j. 5-3-2015, P, DJE de 16-3-2015, 

Tema 793, com reafirmação de jurisprudência em 06/03/2015 que 

entendeu: “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.” Assim, asseguro que é obrigação 

da parte Ré fornecer o medicamento e/ou o tratamento requerido com a 

inicial, como foi, aliás, feito de forma liminar e antecipada. Isso porque o 

relatório médico juntado aos autos, bem como a urgência nele delineada 

foram suficientes para a convicção “inaudita altera parte”, já que naquela 

ocasião ponderou o Juízo acerca do direito à vida preponderando 

concretamente sobre os direitos patrimoniais disponíveis da Ré. Assevero 

que, nesse momento, que a medida provisoriamente determinada deve ser 

convertida em definitiva, sendo de se considerar, por óbvio, que o 

cumprimento da obrigação de fazer, tal qual delineada inicialmente foi 

efetivamente cumprida e está exaurida, prescindindo-se, inclusive, da 

fase de cumprimento de sentença, e sem atribuição de responsabilidades 

de eventuais perdas, pelo menos não nesses autos, onde sequer tal pleito 

foi aduzido. Dessa realidade, convenço-me de que o presente pedido 

deva ser decidido nessa ação de forma procedente, com as limitações da 

“res in judicium deducta”. Isto posto, julgo procedente o pedido inicial, na 

forma do Art. 487, I, do CPC, para reconhecer que a obrigação alhures 

determinada foi integralmente cumprida, e, portanto, cumpre-me declará-la 

totalmente satisfeita pelas partes Rés. Nesse mesmo ato, torno definitiva a 

tutela provisória então deferida, sem “astreintes” a serem executadas e 

desnecessária a fase de cumprimento de sentença pelo exaurimento da 

prestação visada. A presente sentença não sujeita ao duplo grau de 
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jurisdição, na forma do Art. 496, § 3º, do CPC. Considerando não ter o 

pedido conteúdo econômico imediato, ser obrigação do Estado (lato 

sensu) em prestar assistência à saúde, por respeito ao patrimônio público 

e distribuição de serviços de saúde à coletividade, deixo de condená-la ao 

pagamento de honorários advocatícios. Sem custas processuais (Art. 3º, 

inciso I, da Lei 7.603/2001). Havendo recurso das partes, remetam-se os 

autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. Transitada em 

julgado, cumprida a sentença, dê-se baixa e arquivem-se. P. R. I. 

Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA, à apreciação 

do MM. Juiz de Direito da 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE, Dr. José Luiz Leite Lindote. Giordana Ribeiro Cardozo 

Juíza Leiga da 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA 

GRANDE. - assinado eletronicamente Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. 

Cumpra-se. José Luiz Leite Lindote Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019133-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR BARBOSA CARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (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 Processo n.° 

1019133-61.2019.8.11.0002 Autora: NADIR BARBOSA CARIA DA SILVA 

(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO Réu: MUNICIPIO 

DE PRIMAVERA DO LESTE/MT Réu: ESTADO DE MATO GROSSO AÇÃO 

ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA 

Vistos, Em ID 28146760, sobreveio informação de que a parte interessada 

REALIZOU O EXAME DE COLANGIORESSONÂNCIA MAGNÉTICA, é certo 

que o pedido autoral perdera seu objeto, sendo requerida a extinção do 

feito pela parte autora, através do petitório ID 28146749. Deste modo, 

caracterizada a falta de interesse de agir superveniente, julgo extinto o 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. Sem 

despesas ou honorários, diante da gratuidade da justiça anteriormente 

deferida. Com o trânsito em julgado e observado as formalidades legais, 

arquivem-se. P. R. I. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do MM. Juiz de Direito da 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE, Dr. José Luiz Leite Lindote. 

Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga da 1ª VARA ESP. DA FAZENDA 

PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE - assinado eletronicamente Visto, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. José Luiz Leite Lindote Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002922-13.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDGARD GOMES DE CARVALHO (AUTOR(A))

NEUSALI APARECIDA FULONI CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER FABRICIO FULONI CARVALHO OAB - MT22927/O (ADVOGADO(A))

EDGARD GOMES DE CARVALHO OAB - MT10143-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

Vistos em correição. Intime-se a parte requerente, por intermédio de 

seu(sua) advogado(a), para, no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de 

indeferimento, emendar a inicial (CPC, artigo 321), a fim de: a) Quantificar o 

valor pretendido a título de danos morais (CPC, artigos 322 e 324); b) 

Adequar o valor atribuído à causa, que deverá corresponder ao valor 

pretendido na ação indenizatória (CPC, artigo 292, inciso V); c) Comprovar 

a alegada insuficiência de recursos para suportar as custas de 

distribuição do processo, devendo acostar aos autos, sob pena de 

indeferimento do pedido de gratuidade, os documentos comprobatórios 

dos seus rendimentos e despesas mensais (CPC, artigo 98, § 2º). 

Transcorrido in albis o prazo para manifestação, certifique-se. Por fim, 

façam-me os autos conclusos. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Wladys R. Freire do Amaral Juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003506-80.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO RAYMUNDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEN ANDERSON GARCIA OAB - MT21835/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE (REU)

 

Vistos em correição. Intime-se a parte requerente, por intermédio de 

seu(sua) advogado(a), para, no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de 

indeferimento, emendar a inicial (CPC, artigo 321), a fim de comprovar a 

alegada insuficiência de recursos para suportar as custas de distribuição 

do processo (CPC, artigo 98, § 2º). Transcorrido in albis o prazo para 

manifestação, certifique-se. Por fim, façam-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Wladys R. 

Freire do Amaral Juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1008664-19.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRASIL MINERIO MINERACAO SULTAN AYTHEE LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE DE PAULA MILHOMEM OAB - MT27672/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

 

Vistos em correição. Trata-se de mandado de segurança, com pedido 

liminar, impetrado por Brasil Minério Mineração Sultan Aythee LTDA contra 

ato acoimado ilegal perpetrado pelo Secretário Adjunto da Receita Pública 

da Secretaria d Estado de Fazenda de Mato Grosso. A empresa 

impetrante pugna pela concessão da segurança, nos seguintes termos: 

“[...] declarar a inconstitucionalidade e a ilegalidade da inclusão dos custos 

oriundos do uso do sistema de transmissão (TUST) e distribuição (TUSD) 

de energia elétrica na base do cálculo do ICMS, bem como de quaisquer 

outros encargos e/ou cobranças que eventualmente integrem a mesma 

base de cálculo, promovendo a imediata retificação da metodologia nas 

faturas vincendas após o trânsito em julgado para considerar tão somente 

o preço praticado na operação final (Tarifa de Energia – TE) e o valor do 

próprio imposto (cálculo “por dentro”), incluindo PIS/COFINS, quando da 

apuração do imposto devido, excluindo-se os montantes apurados a título 

de “Distribuição”, “Transmissão”, “Encargos / Encargos Setoriais / Perdas”. 

É o breve relato. Fundamento e decido. No tocante à competência para 

impetração da ação mandamental, deve-se levar em consideração o papel, 

a função e a hierarquia da autoridade apontada como coatora. 

Destaque-se que o critério absoluto de competência é de caráter funcional 

e não territorial. Sobre o tema, o jurista Hely Lopes Meirelles leciona o 

seguinte: Para fixação do juízo competente em mandado de segurança 

não interessa a natureza do ato impugnado; o que importa é a sede da 

autoridade coatora e sua categoria funcional, reconhecida nas normas de 

organização judiciária pertinentes. Se a impetração for dirigida a juízo 

incompetente, ou no decorrer do processo surgir fato ou situação jurídica 

que altere a competência julgadora, o Magistrado ou Tribunal deverá 

remeter o processo ao juízo competente. (in Mandado de Segurança, 29ª 

ed., pág. 74). No mesmo sentido, posicionam-se o Superior Tribunal de 

Justiça e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso: PROCESSUAL CIVIL E 

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA 

ESTABELECIDA DE ACORDO COM A SEDE FUNCIONAL. 1. O Tribunal 

Regional, ao dirimir a controvérsia, consignou (fls. 286, e-STJ): "Da mesma 

forma, em se tratando de mandado de segurança, a competência é 

absoluta e fixada em razão da qualificação da autoridade apontada como 

coatora e de sua sede funcional. Assim, verifica-se que o Juizo a quo é 

absolutamente incompetente em relação ao SUPERINTENDENTE DA 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO NO RIO DE 

JANEIRO, que se encontra sob a jurisdição da Seção Judiciária do Rio de 

Janeiro, sendo correta a decisão de manter no polo passivo, em relação à 
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contribuição prevista no art.1° da LC n° 110/2001, apenas o GERENTE DA 

GERÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO DE CAMPOS DO 

GOYTACAZES". 2. Na hipótese dos autos, o entendimento do Tribunal de 

origem está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de 

Justiça de que, em se tratando de Mandado de Segurança, a competência 

para processamento e julgamento da demanda é estabelecida de acordo 

com a sede funcional da autoridade apontada como coatora e a sua 

categoria profissional, o que evidencia a natureza absoluta e a 

improrrogabilidade da competência, bem como a possibilidade de seu 

conhecimento ex officio. 3. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt nos 

EDcl no REsp 1784286/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 18/10/2019). RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - MATRÍCULA EM CURSO 

DE GRADUAÇÃO SEM APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE 

CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO - LIMINAR CONCEDIDA - MATÉRIA DE 

ORDEM PÚBLICA: INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PRIMEVO - UNEMAT - 

AUTORIDADE ACOIMADA COATORA SEDIADA EM JUÍZO DIVERSO - 

APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - COMPETÊNCIA DECLINADA - 

RECURSO PREJUDICADO. Tratando-se de Ação Mandamental, a fixação 

do juízo competente não se dá conforme a matéria, o território ou a pessoa 

do litigante, como ocorre em outras ações, mas de acordo com a sede 

funcional da autoridade apontada como coatora. Verificada a 

incompetência do Juízo Singular para processar e julgar o mandamus, 

imperioso aplicar ao caso o efeito translativo, para declinar a competência 

do Juízo prolator da decisão recorrida, ressaltando que a competência do 

Juízo é matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício, e a 

qualquer tempo e grau de jurisdição. (TJMT - N.U 

0010454-26.2014.8.11.0015, , GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2019, 

Publicado no DJE 13/11/2019). In casu, o writ foi impetrado contra ato do 

Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria d Estado de Fazenda 

de Mato Grosso, cuja sede funcional situa-se na Avenida Rubens de 

Mendonça, n. 3415, Centro Político Administrativo, CEP 78050-903 – 

Cuiabá/MT. Assim, considerando que a sede funcional da autoridade 

coatora é no município de Cuiabá, impõe-se o reconhecimento da 

incompetência deste juízo para processar e jugar a causa, ante a 

competência absoluta de uma das varas de fazenda pública da Comarca 

da Capital. Ante o exposto, com fundamento no artigo 64, §1°, do Código 

de Processo Civil, DECLARO a incompetência absoluta deste Juízo, e 

DECLINO, ex officio, do processamento e julgamento desta demanda, 

DETERMINANDO a sua remessa para uma das varas de fazenda pública 

da Comarca de Cuiabá. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 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: 1003486-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON MENDES DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT18838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Vistos em correição. Defiro a produção das provas testemunhal 

(requerida pelo autor) e depoimento pessoal do autor (requerida pelo réu). 

Designo audiência de instrução para o dia 13 de maio de 2020, às 

15h00min, oportunidade em que será colhido o depoimento pessoal da 

parte autora e a inquirição das testemunhas (CPC, artigo 370). Intime-se a 

parte autora, por intermédio de seu(sua) advogado(a), para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, apresente o rol das testemunhas, que deverá conter o 

nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número do Cadastro de 

Pessoas Física, o número de registro de identidade e o endereço completo 

da residência e do local de trabalho das testemunhas (CPC, artigo 450). 

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 (CPC, artigo 455, caput). A intimação 

deverá ser 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 o 

comprovante de recebimento (CPC, artigo 455, § 1º). A parte pode 

comprometer-se a levar a testemunha à audiência, independente da 

intimação por carta com aviso de recebimento, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição (CPC, 

artigo 455, § 2º). A inércia na realização da intimação por carta com aviso 

de recebimento importa em desistência da inquirição da testemunha (CPC, 

artigo 455, § 3º). Registre-se que a intimação pela via judicial só será 

deferida nas hipóteses previstas em lei (CPC, artigo 455, § 4º). Outrossim, 

a substituição das testemunhas arroladas está restrita aos casos 

definidos em lei (CPC, artigo 451). Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema PJE. Wladys R. Freire do 

Amaral Juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013731-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NATALINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DA SILVA PEREIRA MACHADO OAB - MT23035/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1013731-96.2019.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO CÍVEL (241) 

Requerente: REQUERENTE: MARIA NATALINA DA SILVA Requerido: 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte 

autora para que manifeste sobre o laudo pericial, no prazo de quinze dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 16 de março de 2020 Gestor Judicial 

Assinatura Digital Abaixo

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39540 Nr: 7331-16.2001.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA ELIDIO LIMA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR FEDERAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER ROBERTO PIRES 

FREITAS - OAB:3889, JEAN WALTER WAHLBRINK - OAB:5658

 Certifico com a finalidade de INTIMAR A PARTE EXECUTADA para que 

tome ciência da Decisão a seguir trascrita: "...Ante o exposto, DECLARO a 

prescrição das custas judiciais e taxas judiciárias. Por medida de 

celeridade e economia processual, a cópia da presente decisão servirá 

como comunicação/mandado (Ordem de Serviço n.º 2/2017/DF). 

Arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. " Várzea 

Grande-MT, 15 de janeiro de 2020. Eduardo Calmon de Almeida Cézar-Juiz 

de Direito Diretor do Foro

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114718 Nr: 10150-13.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVALDO OLIVEIRA DA SILVA, CASSIO LEO DE 

CAMPOS LEITE, JOSÉ CARLOS ALVES BRAGA, RONALDO ROSA COSTA 

DE ARRUDA, INES GUIMARÃES RODRIGUES, JEFFERSON VERGILIO DA 

SILVA, PAULO KLEUBER FERREIRA DA SILVA, LEONEL REIS DOS 

SANTOS, EDVALDO OLIVEIRA DA SILVA, ELISON MAGALHAES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - OAB:MT 

9.901, EBER MILTON DA SILVA SOARES - OAB:MT 13.802, MILTON 

SOARES NETO - OAB:15834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte exequente para no prazo de dez dias 
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manifestar-se acerca da petição do executado de fls. 295/299, em que 

não concorda com o resultado do cálculo apresentado de fl. 292.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 329416 Nr: 25730-73.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANO EDUARDO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

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. 220), de acordo com os dados bancários 

indicados nos autos (fl. 226).

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.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 296042 Nr: 16516-92.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAR JOSE DA SILVA & CIA LTDA -ME, 

EDMAR JOSE DA SILVA, EDIVALDO JOSE DA SILVA JUNIOR, LOURIVAL 

RAMOS MANDACARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LUIZ TORTOLA - 

OAB:11.087/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LOURIVAL RAMOS MANDACARI, 

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: 31/08/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela A 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de EDMAR JOSE DA SILVA & CIA 

LTDA -ME, EDMAR JOSE DA SILVAE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de natureza tributária, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 179/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 12/01/2012

 - Valor Total: R$ 156.055,00 - Valor Atualizado: R$ 154.705,00 - Valor 

Honorários: R$ 1.350,00

Despacho/Decisão: "(...) DETERMINO a citação da parte executada 

(Lourival Ramos Mandacari), por edital, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução (LEF, artigo 8º, caput e 

inciso IV).REGISTRE-SE que o prazo do edital será de 30 (trinta) 

dias.Desde logo, NOMEIO a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso 

como Curador Especial da parte executada (CPC, artigo 72, inciso 

II).Transcorrido in albis o prazo do edital, CERTIFIQUE-SE e, na sequência, 

REMETAM-SE os autos à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso 

para a oposição de embargos à execução, no prazo legal (STJ, Súmula 

196).Consoante entendimento jurisprudencial, a oposição de embargos à 

execução pelo Curador Especial independe do oferecimento de garantia 

ao juízo:“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE 

CURADORIA ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. GARANTIA DO JUÍZO. 

Nos termos do entendimento do STJ, no REsp nº 1.110.548/PB, é 

desnecessário o oferecimento de garantia ao juízo pelo Curador especial, 

para a interposição de embargos à execução fiscal.(TRF-4 - AC: 

50134815420144047000 PR 5013481-54.2014.4.04.7000, Relator: 

ALEXANDRE GONÇALVES LIPPEL, Data de Julgamento: 19/06/2019, 

PRIMEIRA TURMA)”.Com o retorno dos autos, INTIME-SE a parte 

exequente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito.Por fim, FAÇAM-ME os autos 

conclusos.CUMPRA-SE."

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nilda Fernandes Ribeiro, 

digitei.

Várzea Grande, 16 de março de 2020

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 373719 Nr: 22092-95.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SARA ANDRADE ARRAIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE 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. 80), de acordo com os dados bancários 

indicados nos autos (fl. 81).

Intime-se a parte exequente para que tome conhecimento desta decisão 

(CNGC, artigo 450, § 3º).

Sem custas e honorários.

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias.

P.R.I.C.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002758-87.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA OAB - MT5053-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

Processo n.º 1002758-87.2016.811.0002 Vistos, etc. Ao exame dos 

autos, verifica-se que o Município Requerido apesar de intimado/citado, 

deixou transcorrer o prazo legal sem contestar a ação, conforme 
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certificado à f. 58. Ante a ausência de contestação, declaro a revelia do 

Requerido (Município de Várzea Grande), sem reconhecer, no entanto, o 

efeito da presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

344/NCPC), em razão do interesse público indisponível subjacente à 

matéria (art.345, II/NCPC). Sendo a Requerida nos autos a Fazenda Pública 

de Várzea Grande, torna-se (relativamente) defeso dispor dos direitos e 

interesses que defende em juízo, uma vez possuir natureza pública. O 

único efeito da revelia, neste caso, será aquele do art. 346/NCPC (caput e 

parágrafo único): “... O revel poderá intervir no processo em qualquer 

fase, recebendo-o no estado em que se encontrar”. Portanto, para fins de 

prosseguimento do feito, intimem-se ambas as partes para, no prazo de 05 

(cinco) dias, especificar se pretendem produzir provas, art. 348/NCPC, 

justificando a sua real oportunidade e necessidade. Decorrido o período, 

com ou sem provocação, certifique-se e conclusos para saneamento ou 

julgamento antecipado da lide, conforme o caso. Expeça-se o necessário. 

Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002758-87.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA OAB - MT5053-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

Processo n.º 1002758-87.2016.811.0002 Vistos, etc. Ao exame dos 

autos, verifica-se que o Município Requerido apesar de intimado/citado, 

deixou transcorrer o prazo legal sem contestar a ação, conforme 

certificado à f. 58. Ante a ausência de contestação, declaro a revelia do 

Requerido (Município de Várzea Grande), sem reconhecer, no entanto, o 

efeito da presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

344/NCPC), em razão do interesse público indisponível subjacente à 

matéria (art.345, II/NCPC). Sendo a Requerida nos autos a Fazenda Pública 

de Várzea Grande, torna-se (relativamente) defeso dispor dos direitos e 

interesses que defende em juízo, uma vez possuir natureza pública. O 

único efeito da revelia, neste caso, será aquele do art. 346/NCPC (caput e 

parágrafo único): “... O revel poderá intervir no processo em qualquer 

fase, recebendo-o no estado em que se encontrar”. Portanto, para fins de 

prosseguimento do feito, intimem-se ambas as partes para, no prazo de 05 

(cinco) dias, especificar se pretendem produzir provas, art. 348/NCPC, 

justificando a sua real oportunidade e necessidade. Decorrido o período, 

com ou sem provocação, certifique-se e conclusos para saneamento ou 

julgamento antecipado da lide, conforme o caso. Expeça-se o necessário. 

Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008757-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES ALVES LUCENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT18838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1008757-16.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA DE LOURDES ALVES 

LUCENA REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos em saneador. O processo está em ordem, não há 

preliminares arguidas, as partes são legítimas e estão representadas, 

encontram-se presentes, portanto, os pressupostos de constituição e 

desenvolvimento válido do processo. Por não haver questões processuais 

pendentes a serem decididas, dou por saneado o processo. Em prestígio 

ao artigo 370 do Novo Código de Processo Civil, (“Caberá ao juiz, de ofício 

ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução 

do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente 

protelatórias”), designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 14/04/2020, às 15h30 para oitiva das testemunhas a serem 

arroladas pelas partes. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias aportarem aos autos o rol de testemunhas com as seguintes 

qualificações: o nome, estado civil, profissão, idade, número do Cadastro 

de Pessoas Físicas e Registro Geral e o endereço completo da residência 

e local de trabalho, sob pena de indeferimento, nos termos do artigo 450 

do Código de Processo Civil. Bem como, fazendo averbar que eventual 

substituição das testemunhas arroladas, deverá observar os preceitos 

contidos no artigo 451, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil 

(“Depois de apresentado o rol, de que trata o artigo antecedente, a parte 

só pode substituir a testemunha: que falecer; que, por enfermidade, não 

estiver em condições de depor; ou, que, tendo mudado de residência, não 

for encontrada”). Outrossim, em conformidade com o artigo 455 do CPC, o 

advogado da parte deverá informar ou intimar as testemunhas da referida 

audiência, que, em caso de informação, o advogado compromete-se em 

levar a testemunha à audiência e sua ausência presume desistência, ao 

passo que, em caso de intimação, esta deverá ser feita por por carta com 

aviso de recebimento e posteriormente juntada com até 3 (três) dias da 

data da audiência. Expeça-se o necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 2 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007653-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MEGIDIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT18838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 350525 Nr: 16208-85.2014.811.0002

 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: CLEUZA DE CAMPOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 258817 Nr: 18397-75.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CACILDA GUIA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ERICK HENRIQUE 

DIAS PRADO, para devolução dos autos nº 18397-75.2010.811.0002, 

Protocolo 258817, 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.: 247888 Nr: 7608-17.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA MONICA DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309, ROQUE PIRES DA 
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ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ERICK HENRIQUE 

DIAS PRADO, para devolução dos autos nº 7608-17.2010.811.0002, 

Protocolo 247888, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98721 Nr: 7831-09.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON LINO FALETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6660/MT - OAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELTON LINO FALETTI, Cpf: 67601383920, 

Rg: 46968590, brasileiro(a), solteiro(a), comerciante. 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: 30/08/2006.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

ELTON LINO FALETTI, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de CDA: 326/2006, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 510/2006.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$2.164,74 - Valor Atualizado: R$2.014,74 - Valor 

Honorários: R$150,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254599 Nr: 20932-74.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO LEITE DA SILVA, JOSÉ 

APARECIDO LEITE DA SILVA

 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): JOSÉ APARECIDO LEITE DA SILVA, Cpf: 

54452350178, 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: 01/10/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de JOSÉ APARECIDO LEITE DA 

SILVA e JOSÉ APARECIDO LEITE DA SILVA, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de @NaturezaDivida, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 4697/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$4.610,50 - Valor Atualizado: R$4.610,50 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Processo em ordem. Não havendo 

necessidade de impulso jurisdicional, estando no aguardo apenas de 

providências da Secretaria Judicial para seu normal prosseguimento.Às 

providências.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, BEATRIZ DA SILVEIRA 

SOUZA, digitei.

Várzea Grande, 09 de março de 2020

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259579 Nr: 19115-72.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTEM-CONSTRUÇÃO E EMP. LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Várzea Grande - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CONSTEM-CONSTRUÇÃO E EMP. LTDA 

EPP, CNPJ: 02143059000164. 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: 16/12/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

CONSTEM-CONSTRUÇÃO E EMP. LTDA EPP, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de CDA: 49809/2010, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 49809/2010, 49810/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$10.342,84 - Valor Atualizado: R$10.342,84 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 261216 Nr: 2345-67.2011.811.0002

 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): GISMAR ANSELMO DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Várzea Grande - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GISMAR ANSELMO DA SILVEIRA, Cpf: 

29968364134, 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: 07/01/2011.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 
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FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

GISMAR ANSELMO DA SILVEIRA, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de CDA: 52258/2010, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 52258/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$2.492,85 - Valor Atualizado: R$2.492,85 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 323543 Nr: 19941-93.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EIDER JOSE COSTA, DISTRIBUIDORA DE 

CEREAIS LONDRINA LTDA - ME, MAURO STUY, RODINEI GONÇALVES 

BRAVO, WILSON RIBEIRO, CLEIRE MARIA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DISTRIBUIDORA DE CEREAIS LONDRINA 

LTDA - ME, CNPJ: 05691835000159, atualmente em local incerto e não 

sabido RODINEI GONÇALVES BRAVO, Cpf: 65294793920, Rg: 46421825, 

brasileiro(a), solteiro(a), microempresário, atualmente em local incerto e 

não sabido WILSON RIBEIRO, Cpf: 37797751153, brasileiro(a), casado(a) 

e atualmente em local incerto e não sabido EIDER JOSE COSTA, Cpf: 

19142625149, Rg: 191.426.251-49, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 18/09/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de DISTRIBUIDORA DE CEREAIS 

LONDRINA LTDA - ME, RODINEI GONÇALVES BRAVOE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de CDA : 20133608, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

20133608/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 16/09/2013

 - Valor Total: R$68.476.080,00 - Valor Atualizado: R$68.473.531,37 - 

Valor Honorários: R$2.550,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 329356 Nr: 25668-33.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HONORINA CAETANO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE FERREIRA VIEIRA - 

OAB:10.648, LUIZ VICTOR PARENTE SENA - OAB:11789/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): HONORINA CAETANO DE MORAES, Cpf: 

56749732100, Rg: 02175967, Filiação: Maria Augusta Curvo e Benedito 

Caetano Curvo, data de nascimento: 05/06/1945, brasileiro(a), natural de 

N.sra.livramento-MT, viuvo(a), do lar, Telefone 3682-6855. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 06/12/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

HONORINA CAETANO DE MORAES, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de CDA: 127/2013, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 127/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$2.562,72 - Valor Atualizado: R$2.362,72 - Valor 

Honorários: R$200,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 329356 Nr: 25668-33.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HONORINA CAETANO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE FERREIRA VIEIRA - 

OAB:10.648, LUIZ VICTOR PARENTE SENA - OAB:11789/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): HONORINA CAETANO DE MORAES, Cpf: 

56749732100, Rg: 02175967, Filiação: Maria Augusta Curvo e Benedito 

Caetano Curvo, data de nascimento: 05/06/1945, brasileiro(a), natural de 

N.sra.livramento-MT, viuvo(a), do lar, Telefone 3682-6855. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 06/12/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

HONORINA CAETANO DE MORAES, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de CDA:127/2013, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 127/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$2.562,72 - Valor Atualizado: R$2.362,72 - Valor 

Honorários: R$200,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 330919 Nr: 27204-79.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JABUR PNEUS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE FERREIRA VIEIRA - 

OAB:10.648, LUIZ VICTOR PARENTE SENA - Procurado Geral do 

Município de Várzea Grande - OAB:11.789 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JABUR PNEUS S/A, CNPJ: 

78625506004685, Inscrição Estadual: 9553 INSC.MUN. 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 
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o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 18/12/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

JABUR PNEUS S/A, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

CDA: 1357/2013, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 13157/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$59.205,92 - Valor Atualizado: R$58.005,92 - Valor 

Honorários: R$1.200,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 377534 Nr: 24952-69.2014.811.0002

 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): ARCANGELO FELIZ DOS SANTOS COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE FERREIRA VIEIRA - 

OAB:10.648, LUIZ VICTOR PARENTE SENA - OAB:11789/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ARCANGELO FELIZ DOS SANTOS 

COMERCIO, CNPJ: 36937779000113. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 21/11/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

ARCANGELO FELIZ DOS SANTOS COMERCIO, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de CDA:1188/2014, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1188/2014, 1189/2014, 

1190/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$4.828,70 - Valor Atualizado: R$4.528,70 - Valor 

Honorários: R$300,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 378660 Nr: 25811-85.2014.811.0002

 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): CENTRO MEDICO MARECHAL RONDON LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE FERREIRA VIEIRA - 

OAB:10.648, LUIZ VICTOR PARENTE SENA - Procurado Geral do 

Município de Várzea Grande - OAB:11.789 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CENTRO MEDICO MARECHAL RONDON 

LTDA, CNPJ: 08272820000144. 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: 01/12/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

CENTRO MEDICO MARECHAL RONDON LTDA, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de @NaturezaDivida, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1643 À 1660/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$23.289,97 - Valor Atualizado: R$23.289,97 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos,Restando infrutíferas as modalidades de 

citação, defiro o pedido de citação da parte executada por edital, nos 

termos do artigo 231, II, do CPC.Decorrido o prazo do edital, não sendo 

contestada a ação, desde já nomeio como curador especial o Defensor 

Público que atua junto a este Juízo, intimando-o para manifestar nos autos, 

no prazo legal e na forma do art. 72, II, do CPC.Após, dê-se ciência a 

Fazenda Pública. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, BEATRIZ DA SILVEIRA 

SOUZA, digitei.

Várzea Grande, 09 de março de 2020

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 379689 Nr: 26516-83.2014.811.0002

 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): amancio costa de alexandria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE FERREIRA VIEIRA - 

OAB:10.648, LUIZ VICTOR PARENTE SENA - Procurado Geral do 

Município de Várzea Grande - OAB:11.789 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AMANCIO COSTA DE ALEXANDRIA, Cpf: 

06377416172, 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: 09/12/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

AMANCIO COSTA DE ALEXANDRIA, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de CDA: 3612/2014, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 3612 À 3615/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$4.657,57 - Valor Atualizado: R$4.357,57 - Valor 

Honorários: R$300,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 380491 Nr: 27091-91.2014.811.0002

 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): GABRIEL KARA JOSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE FERREIRA VIEIRA - 

OAB:10.648, LUIZ VICTOR PARENTE SENA - Procurado Geral do 

Município de Várzea Grande - OAB:11.789 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS
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Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GABRIEL KARA JOSE, Cpf: 

86310232134, Rg: 10375686, Filiação: Lucre Sonni Kara Jose e Gabriel 

Kara Jose Neto, data de nascimento: 01/01/1979, brasileiro(a), natural de 

Maringá-PR, solteiro(a), comerciante, Telefone 686-0372. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 12/12/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

GABRIEL KARA JOSE, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de CDA: 8092/2014, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 8092/2014, 8093/2014, 8094/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$2.043,83 - Valor Atualizado: R$2.043,83 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 389222 Nr: 4854-29.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ VICTOR PARENTE SENA - 

Procurado Geral do Município de Várzea Grande - OAB:11.789 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EPA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO 

LTDA -ME, CNPJ: 05535352000165. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 12/03/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

EPA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA -ME, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de CDA:5/2015, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 05/2015, 06/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$8.723,56 - Valor Atualizado: R$8.723,56 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos,Cite-se o (a) executado (a) para, no prazo de 

05 dias, pagar a dívida com juros, multa de mora, encargos indicados na 

CDA e honorários advocatícios, ou garantir a execução, em igual prazo, 

sob pena de livre penhora. Em caso de pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor da execução devidamente corrigido.Não 

comprovado o pagamento ou não garantida a execução, proceda à 

PENHORA E AVALIAÇÃO dos bens indicados pela exequente e/ou de 

tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito, registrando-a na 

serventia imobiliária, independentemente do pagamento de custas ou 

outras despesas (art. 7º, IV, LEF), INTIMANDO-O, ainda, da penhora 

realizada e do prazo de 30 (trinta) dias para opor embargos.Havendo 

penhora e não sendo apresentados embargos no prazo legal, 

manifeste-se a exequente, apresentando o cálculo atualizado, 

designando-se, após, data para leilão, observando-se a norma contida 

nos arts. 22 e seguintes da LEF, atualizando-se o valor da dívida e da 

avaliação 10 (dez) dias antes do parcelamento ou do leilão. Havendo 

pagamento ou realizadas as diligências sem êxito, manifeste-se a 

exequente.Serve a presente como mandado, ficando deferido ao Oficial 

de Justiça as prerrogativas do artigo 172, § 2º, do CPC.Intime-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, BEATRIZ DA SILVEIRA 

SOUZA, digitei.

Várzea Grande, 09 de março de 2020

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 389226 Nr: 4858-66.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANIA L. DA S. CAMPOS - CONSTRUÇÃO - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ VICTOR PARENTE SENA - 

Procurado Geral do Município de Várzea Grande - OAB:11.789 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VANIA L. DA S. CAMPOS - 

CONSTRUÇÃO - ME, CNPJ: 09451020000153. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 12/03/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

VANIA L. DA S. CAMPOS - CONSTRUÇÃO - ME, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de CDA: 24/2015, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 23/2015, 24/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$4.805,10 - Valor Atualizado: R$4.805,10 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 430815 Nr: 1356-85.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSON DE CAMPOS MONTEIRO, MADEIREIRA 

DUNORTE LTDA ME, SONIA MARIA DUARTE LEITE

 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): MADEIREIRA DUNORTE LTDA ME, CNPJ: 

07605982000194, Inscrição Estadual: 133096114, atualmente em local 

incerto e não sabido ELSON DE CAMPOS MONTEIRO, Cpf: 49557793104, 

Rg: 09899553, Filiação: Gloria Maria de Moraes e Candido Gregorio 

Monteiro, data de nascimento: 06/07/1973, brasileiro(a) e atualmente em 

local incerto e não sabido SONIA MARIA DUARTE LEITE, Cpf: 

62972154720, 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 
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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: 25/01/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

MADEIREIRA DUNORTE LTDA ME, ELSON DE CAMPOS MONTEIROE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de CDA: 

20159439, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

9439/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 24/04/2015

 - Valor Total: R$48.843,01 - Valor Atualizado: R$47.893,01 - Valor 

Honorários: R$950,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 435441 Nr: 4300-60.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL FERNANDES TAVARES, ILIEL ROSA 

TAVARES, ELOHIM DIST. COM.REPRES.IMP. EXP.LTDA

 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): ELOHIM DIST. COM.REPRES.IMP. 

EXP.LTDA, CNPJ: 05794307000125, Inscrição Estadual: 132451166 e 

atualmente em local incerto e não sabido RAFAEL FERNANDES TAVARES, 

Cpf: 00098295128, Rg: 14892367, Filiação: Eloise Antonia Fernandes 

Tavares e Iliel Rosa Tavares, data de nascimento: 18/12/1986, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(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: 01/03/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de ELOHIM 

DIST. COM.REPRES.IMP. EXP.LTDA, ILIEL ROSA TAVARESE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de CDA:20141573, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1573/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/03/2014

 - Valor Total: R$291.905,20 - Valor Atualizado: R$291.905,19 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 329534 Nr: 25832-95.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENICE MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE FERREIRA VIEIRA - 

OAB:10.648, LUIZ VICTOR PARENTE SENA - OAB:11789/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELENICE MARQUES, Cpf: 74479709991, 

Rg: 594..1265-5, Filiação: Olivia de Jesus Oliveira e Pedro Marques de 

Oliveira, data de nascimento: 18/09/1972, brasileiro(a), natural de 

Palmital-MT, convivente, estudante. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 06/12/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

ELENICE MARQUES, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de CDA: 166/2013, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 166/2013, 167/2013, 168/2013, 169/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$2.998,59 - Valor Atualizado: R$2.798,59 - Valor 

Honorários: R$200,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 376411 Nr: 24075-32.2014.811.0002

 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): RETÍFICA NACIONAL DE MOTORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RETÍFICA NACIONAL DE MOTORES LTDA, 

CNPJ: 01727973000190. 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: 14/11/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

RETÍFICA NACIONAL DE MOTORES LTDA, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de CDA: 110/2014, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 110/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$8.521,10 - Valor Atualizado: R$8.521,10 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 376983 Nr: 24509-21.2014.811.0002

 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): PAPELARIA CENTRO OESTE LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE FERREIRA VIEIRA - 

OAB:10.648, LUIZ VICTOR PARENTE SENA - Procurado Geral do 

Município de Várzea Grande - OAB:11.789 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAPELARIA CENTRO OESTE LTDA ME, 

CNPJ: 08625405000127. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069717/3/2020 Página 282 de 426



Ação: 18/11/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

PAPELARIA CENTRO OESTE LTDA ME, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de CDA: 1073/2014, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1073/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$5.277,11 - Valor Atualizado: R$5.277,11 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 377064 Nr: 24584-60.2014.811.0002

 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): SABRINA SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE FERREIRA VIEIRA - 

OAB:10.648, LUIZ VICTOR PARENTE SENA - Procurado Geral do 

Município de Várzea Grande - OAB:11.789 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SABRINA SILVA FERREIRA, CNPJ: 

07148467000122. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 18/11/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

SABRINA SILVA FERREIRA, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de CDA nº: 992/2014, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 992/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$4.744,69 - Valor Atualizado: R$4.744,69 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos,Cite-se o (a) executado (a) para, no prazo de 

05 dias, pagar a dívida com juros, multa de mora, encargos indicados na 

CDA e honorários advocatícios, ou garantir a execução, em igual prazo, 

sob pena de livre penhora. Em caso de pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor da execução devidamente corrigido.Não 

comprovado o pagamento ou não garantida a execução, proceda à 

PENHORA E AVALIAÇÃO dos bens indicados pela exequente e/ou de 

tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito, registrando-a na 

serventia imobiliária, independentemente do pagamento de custas ou 

outras despesas (art. 7º, IV, LEF), INTIMANDO-O, ainda, da penhora 

realizada e do prazo de 30 (trinta) dias para opor embargos.Havendo 

penhora e não sendo apresentados embargos no prazo legal, 

manifeste-se a exequente, apresentando o cálculo atualizado, 

designando-se, após, data para leilão, observando-se a norma contida 

nos arts. 22 e seguintes da LEF, atualizando-se o valor da dívida e da 

avaliação 10 (dez) dias antes do parcelamento ou do leilão. Havendo 

pagamento ou realizadas as diligências sem êxito, manifeste-se a 

exequente.Serve a presente como mandado, ficando deferido ao Oficial 

de Justiça as prerrogativas do artigo 172, § 2º, do CPC.Intime-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, BEATRIZ DA SILVEIRA 

SOUZA, digitei.

Várzea Grande, 09 de março de 2020

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 377099 Nr: 24616-65.2014.811.0002

 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): WELLEM MOREIRA MELO E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE FERREIRA VIEIRA - 

OAB:10.648, LUIZ VICTOR PARENTE SENA - Procurado Geral do 

Município de Várzea Grande - OAB:11.789 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WELLEM MOREIRA MELO E SILVA, CNPJ: 

11069592000114. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 18/11/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

WELLEM MOREIRA MELO E SILVA, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de CDA: 1157/2014, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1157/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$2.546,34 - Valor Atualizado: R$2.546,34 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 377110 Nr: 24627-94.2014.811.0002

 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): TRANSPORTADORA SOLASOL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ VICTOR PARENTE SENA - 

Procurado Geral do Município de Várzea Grande - OAB:11.789 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TRANSPORTADORA SOLASOL LTDA, 

CNPJ: 77814903000130. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 18/11/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

TRANSPORTADORA SOLASOL LTDA, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de CDA nº: 1164/2014, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1164/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$2.148,16 - Valor Atualizado: R$2.148,16 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos,Cite-se o (a) executado (a) para, no prazo de 

05 dias, pagar a dívida com juros, multa de mora, encargos indicados na 

CDA e honorários advocatícios, ou garantir a execução, em igual prazo, 

sob pena de livre penhora. Em caso de pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor da execução devidamente corrigido.Não 

comprovado o pagamento ou não garantida a execução, proceda à 
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PENHORA E AVALIAÇÃO dos bens indicados pela exequente e/ou de 

tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito, registrando-a na 

serventia imobiliária, independentemente do pagamento de custas ou 

outras despesas (art. 7º, IV, LEF), INTIMANDO-O, ainda, da penhora 

realizada e do prazo de 30 (trinta) dias para opor embargos.Havendo 

penhora e não sendo apresentados embargos no prazo legal, 

manifeste-se a exequente, apresentando o cálculo atualizado, 

designando-se, após, data para leilão, observando-se a norma contida 

nos arts. 22 e seguintes da LEF, atualizando-se o valor da dívida e da 

avaliação 10 (dez) dias antes do parcelamento ou do leilão. Havendo 

pagamento ou realizadas as diligências sem êxito, manifeste-se a 

exequente.Serve a presente como mandado, ficando deferido ao Oficial 

de Justiça as prerrogativas do artigo 172, § 2º, do CPC.Intime-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, BEATRIZ DA SILVEIRA 

SOUZA, digitei.

Várzea Grande, 09 de março de 2020

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 378633 Nr: 25785-87.2014.811.0002

 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): ANTENOR DANHONI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE FERREIRA VIEIRA - 

OAB:10.648, LUIZ VICTOR PARENTE SENA - Procurado Geral do 

Município de Várzea Grande - OAB:11.789 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTENOR DANHONI JUNIOR, Cpf: 

19008643120, Rg: 804558, brasileiro(a), casado(a), comerciario. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte EXECUTADA, 

acerca da restrição judicial do veículo placa NJI3663 MT e placa JZV4365 

MT, marca/modelo I/TOYOTA HILUX CD4X4 SRV e marca/modelo 

I/TOYOTA HILUX 4CDK SRV, de propriedade da parte executada.

Despacho/Decisão: Vistos... Defiro o pedido para requisitar informações 

através do sistema INFOJUD, conforme pleiteado. Quanto à consulta ao 

SREI – Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, cumpre esclarecer que 

tal providência poderá ser realizada pela própria exequente. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, BEATRIZ DA SILVEIRA 

SOUZA, digitei.

Várzea Grande, 09 de março de 2020

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001774-98.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ATILIO CANDIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT9409-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001774-98.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ATILIO CANDIDO DA SILVA 

REQUERIDO: INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE Vistos, ATILIO 

CANDIDO DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, propôs “ação de 

concessão de auxílio-acidente” em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, também qualificado, objetivando o recebimento 

do benefício previdenciário. A petição inicial veio instruída com procuração 

e documentos. A realização de perícia médica judicial concluiu pelo 

reconhecimento da redução permanente da capacidade funcional do 

requerente (ID: 21256083). A parte autora impugnou o laudo, sob o 

argumento de que a patologia o incapacita de forma total e permanente (ID: 

21330867). Citado, o Instituto apresentou contestação (ID: 21925143). Os 

autos vieram redistribuídos. É o breve relatório. Fundamento. DECIDO. Sem 

preliminares ou prejudiciais, passo ao exame do mérito, adiantando que o 

pedido é procedente. Infere-se do laudo pericial que a parte requerente foi 

diagnosticada com gonartrose a direita – CID M17 – decorrente de 

acidente de trabalho. Apresenta incapacidade para o exercício de 

atividade habitual, parcial e permanente. A lesão sofrida, decorrente de 

acidente de trabalho ocorrida no ano de 2002, limitou fisicamente a parte 

autora permanentemente, de sorte que, em que pese não ser o caso de 

aposentadoria por invalidez ou de auxílio-doença, faz jus ao benefício de 

auxílio acidente, mesmo porque o nexo de causalidade é fato 

incontroverso nos autos. Os requisitos para a concessão do benefício do 

auxílio acidente estão contemplados no artigo 86 da Lei 8.213/91, que 

dispõe: Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao 

segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente 

de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da 

capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. No mesmo sentido 

é o julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis: DIREITO 

PREVIDENCIÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO DE AUXÍLIO -DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE 

EXERCIA (MECÂNICO) – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 86 

DA LEI Nº 8.213/91 (CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO - ACIDENTE ) – 

PREENCHIMENTO – JUROS MORATÓRIOS – ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, 

COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº. 11.960, DE 29 DE JUNHO DE 2009 – 

RE 870.947/SE (TEMA Nº 810, STF– QUE OS ÍNDICES PARA 

ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA 

SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO 

JULGADOR – REVISÃO DEVIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. 1. A Lei nº 8.213/91 prevê a concessão do benefício do 

auxílio - acidente ao segurado como indenização, quando, após 

consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, 

resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho 

que habitualmente exercia. (Artigo 86). 2.Quanto a correção monetária, 

bem como os juros de mora, determina que os índices para atualização do 

débito sejam fixados na liquidação da sentença, observando o que for 

decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF. 3. 

Os honorários, nas ações previdenciárias, precisam ser arbitrados de 

acordo com a apreciação equitativa do julgador, em valor certo, 

observando-se as alíneas "a", "b" e "c" do § 3º do art. 20 do CPC. (N.U 

0003317-15.2014.8.11.0040, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

02/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019). Quanto ao termo inicial para o 

recebimento do benefício, filio-me ao entendimento que, havendo 

concessão de auxílio doença, o termo a quo é a data da cessação do 

benefício, conforme entendimento do STJ. PREVIDENCIÁRIO. RECURSO 

ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. CITAÇÃO. 

1. Desde o julgamento do REsp 1.095.523/SP, representativo de 

controvérsia, que o STJ consolidou o entendimento de que, "não Havendo 

concessão de auxílio doença, bem como ausente o prévio requerimento 

administrativo para a concessão do auxílio-acidente, como no caso, o 

termo a quo para o Recebimento desse benefício é a data da citação" 

(AgRg no REsp 1.201.534/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ de 06/12/2010). 2. 

É exatamente o caso dos autos, devendo ser prestigiada a jurisprudência 

cediça desta Corte e confirmado como termo inicial para o recebimento do 

benefício do auxílio-acidente a data da citação. 3. O Acórdão recorrido 

decidiu conforme a jurisprudência do STJ. 4. Recurso Especial improvido. 

(STJ - REsp: 1676491 SP 2017/0128845-5, Relator: Ministro HERMAN 

BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/09/2017, T2 – SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 10/10/2017). O benefício de auxílio acidente é o 

correto, uma vez que o autor não está impossibilitado de exercer outra 
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atividade laborativa de forma permanente ou temporária. No que tange à 

conversão do auxílio-doença previdenciário concedido à parte requerente 

pelo período de 07/10/2010 a 16/07/2018 para auxílio doença-acidentário, 

procedente a pretensão considerando que o autor possui redução da sua 

capacidade laborativa. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e 

condeno o réu à conversão do auxílio-doença previdenciário outrora 

concedido à parte autora para auxílio-doença acidentário e ao pagamento 

de auxílio acidente no percentual de 50% (cinquenta por cento) de seu 

salário de benefício, nos termos do art. 86, da Lei nº 8.213/91, bem como o 

abono anual, previsto no art. 4º do mesmo diploma legal. 

Consequentemente, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro a 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA e determino a imediata instauração do 

benefício, pois este tem caráter alimentar. Expeça-se ofício à autarquia, o 

qual deverá ser cumprido na pessoa do gerente executivo da equipe de 

atendimento de demandas judiciais. Sirva a presente de Ofício ao 

representante da Autarquia Ré responsável pelo AADJ (Agência de 

Atendimento de Demandas Judiciais do INSS), para implementação do 

benefício de auxílio-acidente, instrumentalizando-o com os documentos 

necessários. O auxílio acidente é devido desde a data da cessação do 

auxílio doença, qual seja 16/07/2018, com base em seu salário da época. 

Deverão ser compensados os valores eventualmente pagos a título de 

benefícios previdenciários homônimos aos acidentários ora concedidos, 

atualizando-se os atrasados e, no caso de desconto de homônimos, as 

diferenças, devendo haver correção monetária. São devidos juros de 

mora a partir da citação. A correção monetária incidirá com base nos 

índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal, até a entrada em vigor 

da Lei nº 11.960/09, a partir de quando se aplicará o IPCA-E, desde a data 

fixada a sentença. Bem como, os juros da mora serão de 0,5% ao mês, 

com base na redação dada pela Lei nº 11.960/09). Deixo de condenar a 

parte requerida ao pagamento das custas porque isenta. Porém, 

condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios que será 

oportunamente fixado na fase de liquidação, por se tratar de sentença 

ilíquida, nos termos do disposto no artigo 85, § 4º, II, do CPC. Sem remessa 

necessária nos termos do art. 496, § 3º, I, do CPC. Em obediência aos 

termos do Provimento nº 20/2008-CGJ, consto as seguintes anotações: 1. 

Nome da Parte Beneficiária: ATILIO CANDIDO DA SILVA, portador do CPF 

nº 292.807.531-34. Filiação: Benedita Ricarda da Silva; 3. Benefício 

Concedido: auxílio acidente 50% ; 4. Data inicial do Benefício: 16/07/2018 

(Data cessação do benefício); 5. Prazo para a autarquia cumprir a 

sentença: 30 dias da intimação da tutela antecipatória. Transitada em 

julgado a decisão à parte autora para executar a sentença. P. R. I 

VÁRZEA GRANDE, 16 de março de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010559-83.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELITON SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DA SILVA PEREIRA MACHADO OAB - MT23035/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010559-83.2018.8.11.0002. REQUERENTE: ELITON SILVA DOS SANTOS 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos, 

ELITON SILVA DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, propôs 

“ação de concessão de auxílio-acidente” em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, também qualificado, objetivando o 

recebimento do benefício previdenciário. A petição inicial veio instruída 

com procuração e documentos. A realização de perícia médica judicial 

concluiu pelo reconhecimento da redução parcial e permanente da 

capacidade funcional do requerente (ID: 23985459). Citado, o Instituto 

apresentou contestação (ID: 21925143). Impugnação a contestação (ID: 

25031232). Os autos vieram redistribuídos. É o breve relatório. 

Fundamento. DECIDO. Sem preliminares ou prejudiciais, passo ao exame 

do mérito, adiantando que o pedido é procedente. Infere-se do laudo 

pericial que o requerente foi diagnosticado com Espondilose CID M471 – 

intensificada pelo trauma do acidente de trânsito. Apresenta incapacidade 

para o exercício de atividade habitual, parcial e permanente. A lesão 

sofrida, decorrente de acidente de trânsito, limitou fisicamente a parte 

autora permanentemente, de sorte que, em que pese não ser o caso de 

aposentadoria por invalidez ou de auxílio-doença, faz jus ao benefício de 

auxílio acidente, mesmo porque o nexo de causalidade é fato 

incontroverso nos autos. Os requisitos para a concessão do benefício do 

auxílio acidente estão contemplados no artigo 86 da Lei 8.213/91, que 

dispõe: Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao 

segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente 

de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da 

capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. No mesmo sentido 

é o julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis: DIREITO 

PREVIDENCIÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO DE AUXÍLIO -DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE 

EXERCIA (MECÂNICO) – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 86 

DA LEI Nº 8.213/91 (CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO - ACIDENTE ) – 

PREENCHIMENTO – JUROS MORATÓRIOS – ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, 

COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº. 11.960, DE 29 DE JUNHO DE 2009 – 

RE 870.947/SE (TEMA Nº 810, STF– QUE OS ÍNDICES PARA 

ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA 

SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO 

JULGADOR – REVISÃO DEVIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. 1. A Lei nº 8.213/91 prevê a concessão do benefício do 

auxílio - acidente ao segurado como indenização, quando, após 

consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, 

resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho 

que habitualmente exercia. (Artigo 86). 2.Quanto a correção monetária, 

bem como os juros de mora, determina que os índices para atualização do 

débito sejam fixados na liquidação da sentença, observando o que for 

decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF. 3. 

Os honorários, nas ações previdenciárias, precisam ser arbitrados de 

acordo com a apreciação equitativa do julgador, em valor certo, 

observando-se as alíneas "a", "b" e "c" do § 3º do art. 20 do CPC. (N.U 

0003317-15.2014.8.11.0040, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

02/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019). Quanto ao termo inicial para o 

recebimento do benefício, filio-me ao entendimento que, havendo 

concessão de auxílio doença, o termo a quo é a data da cessação do 

benefício, conforme entendimento do STJ. PREVIDENCIÁRIO. RECURSO 

ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. CITAÇÃO. 

1. Desde o julgamento do REsp 1.095.523/SP, representativo de 

controvérsia, que o STJ consolidou o entendimento de que, "não Havendo 

concessão de auxílio doença, bem como ausente o prévio requerimento 

administrativo para a concessão do auxílio-acidente, como no caso, o 

termo a quo para o Recebimento desse benefício é a data da citação" 

(AgRg no REsp 1.201.534/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ de 06/12/2010). 2. 

É exatamente o caso dos autos, devendo ser prestigiada a jurisprudência 

cediça desta Corte e confirmado como termo inicial para o recebimento do 

benefício do auxílio-acidente a data da citação. 3. O Acórdão recorrido 

decidiu conforme a jurisprudência do STJ. 4. Recurso Especial improvido. 

(STJ - REsp: 1676491 SP 2017/0128845-5, Relator: Ministro HERMAN 

BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/09/2017, T2 – SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 10/10/2017). O benefício de auxílio acidente é o 

correto, uma vez que o autor não está impossibilitado de exercer outra 

atividade laborativa de forma permanente ou temporária. No que tange à 

conversão do auxílio-doença previdenciário concedido à parte requerente 

pelo período de 15/11/2015 a 15/04/2016 para auxílio doença-acidentário, 

procedente a pretensão considerando que o autor possui redução da sua 

capacidade laborativa. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e 

condeno o réu à conversão do auxílio-doença previdenciário outrora 

concedido à parte autora para auxílio-doença acidentário e ao pagamento 

de auxílio acidente no percentual de 50% (cinquenta por cento) de seu 

salário de benefício, nos termos do art. 86, da Lei nº 8.213/91, bem como o 

abono anual, previsto no art. 4º do mesmo diploma legal. 

Consequentemente, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro a 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA e determino a imediata instauração do 
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benefício, pois este tem caráter alimentar. Expeça-se ofício à autarquia, o 

qual deverá ser cumprido na pessoa do gerente executivo da equipe de 

atendimento de demandas judiciais. Sirva a presente de Ofício ao 

representante da Autarquia Ré responsável pelo AADJ (Agência de 

Atendimento de Demandas Judiciais do INSS), para implementação do 

benefício de auxílio-acidente, instrumentalizando-o com os documentos 

necessários. O auxílio acidente é devido desde a data da cessação do 

auxílio doença, qual seja 15/04/2016, com base em seu salário da época. 

Deverão ser compensados os valores eventualmente pagos a título de 

benefícios previdenciários homônimos aos acidentários ora concedidos, 

atualizando-se os atrasados e, no caso de desconto de homônimos, as 

diferenças, devendo haver correção monetária. São devidos juros de 

mora a partir da citação. A correção monetária incidirá com base nos 

índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal, até a entrada em vigor 

da Lei nº 11.960/09, a partir de quando se aplicará o IPCA-E, desde a data 

fixada a sentença. Bem como, os juros da mora serão de 0,5% ao mês, 

com base na redação dada pela Lei nº 11.960/09). Deixo de condenar a 

parte requerida ao pagamento das custas porque isenta. Porém, 

condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios que será 

oportunamente fixado na fase de liquidação, por se tratar de sentença 

ilíquida, nos termos do disposto no artigo 85, § 4º, II, do CPC. Sem remessa 

necessária nos termos do art. 496, § 3º, I, do CPC. Em obediência aos 

termos do Provimento nº 20/2008-CGJ, consto as seguintes anotações: 1. 

Nome da Parte Beneficiária: ELITON SILVA DOS SANTOS, portador do CPF 

nº 026.820.181-14. Filiação: Margarida Campos Silva; 3. Benefício 

Concedido: auxílio acidente 50%; 4. Data inicial do Benefício: 15/04/2016 

(Data cessação do benefício); 5. Prazo para a autarquia cumprir a 

sentença: 30 dias da intimação da tutela antecipatória. Transitada em 

julgado a decisão à parte autora para executar a sentença. P. R. I 

VÁRZEA GRANDE, 16 de março de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002758-87.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA OAB - MT5053-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002758-87.2016.8.11.0002. AUTOR(A): JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA 

REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, Trata-se de ação de 

cobrança interposto por JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA em face do 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT, requerendo, em síntese, o 

pagamento das verbas trabalhistas que faz jus pelo contrato de trabalho 

com o município durante o período de 22 de julho de 2013 até 30 de abril 

de 2015. Ao final requer: Férias acrescidas do terço constitucional, 13º 

salário proporcional de 04/12 avos, totalizando o valor de R$ 8.000,00. 

Com a inicial juntou documentos. Não houve contestação. Em alegações 

finais o município requerido pugnou pela procedência parcial da ação para 

que seja observado a correta aplicação dos juros e correção monetária – 

ID: 18717456. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Conheço diretamente do 

pedido, proferindo sentença, nos termos do art. 355, do Código de 

Processo Civil, por não depender a causa de maior dilação probatória. 

Conforme noticiam os autos, o reclamante, servidor comissionado, 

nomeado como assessor jurídico em 22/07/2013, lotado na Secretária de 

Saúde do Município de Várzea Grande, exonerado em 30/04/2015 e na 

data de 22/06/2015 protocolou pedido administrativo de suas verbas 

rescisórias e, pelo que vi das alegações finais apresentada pelo 

requerido, bem como da documentação carreado nos autos, ele faz jus ao 

recebimento dos valores aquisitivos em: férias e 1/3 de férias do período 

de: 2013 a 2014; férias e 1/3 de férias proporcional do período 22/07/2014 

a 30/04/2015, bem como o décimo terceiro salário proporcional, à ordem 

de 04/12 avos. Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROcedente os 

pedidos formulados na ação de cobrança intentada por JORGE LUIZ 

DUTRA DE PAULA em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT, 

determinando ao requerido o pagamento de Férias e 1/3 de Férias, bem 

como o décimo terceiro salário proporcional conforme se depreende da 

inicial. Por consequência, declaro extinto o processo com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. A 

correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação, a ser apurado em posterior 

liquidação de sentença. Sobre a condenação retro mencionada, deve ser 

observado a modulação dos efeitos constantes nas ADIs n. 4357/DF e 

4425/DF, sendo a aplicação pelo INPC até 30/06/2009, quando da entrada 

em vigor da Lei n. 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1º-F, da Lei 

9.494/97, e, após, devem incidir os índices oficiais de remuneração básica 

e juros aplicados à caderneta de poupança até 25/03/2015, a partir de 

então, corrigidos pelo IPCA-E. Deixo de condenar o Ente/Requerido nas 

custas e despesas processuais e condeno-o em honorários advocatícios, 

que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (CPC, art. 

85, § 4º, inc. I). Decisão não sujeita ao reexame necessário, por força do 

disposto no § 3º do artigo 496 do CPC. Transitada em julgado a decisão, 

ao requerente para, no prazo de 10 dias, executar a sentença nos termos 

do art. 534 e 535 ambos do Código de Processo Civil. Nada sendo 

postulado, arquive-se com as baixas e cautelas legais. P. R. I. VÁRZEA 

GRANDE, 28 de fevereiro de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1008028-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA VALDETE DO NASCIMENTO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA LUCI SCHULLER OAB - MT16791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS RODRIGUES DA SILVA (IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT, SRA. LUCIMAR SACRE 

DE CAMPOS (IMPETRADO)

SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VARZEA GRANDE 

(IMPETRADO)

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE VÁRZEA GRANDE 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1008028-67.2019.8.11.0041. IMPETRANTE: CATARINA VALDETE DO 

NASCIMENTO IMPETRADO: PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA 

GRANDE/MT, SRA. LUCIMAR SACRE DE CAMPOS, SECRETARIO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VARZEA GRANDE, SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE VÁRZEA GRANDE, MARCOS 

RODRIGUES DA SILVA, MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, Cuida-se 

de mandado de segurança, impetrado por JULIANE DE PINHO NOVO, 

contra ato praticado pelo SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS 

DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE VÁRZEA 

GRANDE-MT, requerendo, em síntese, a sua reclassificação para o cargo 

de Médica – Clínica Geral – Edital nº 02/2017. Alega que foi aprovada 

dentro das 27 vagas previstas no Edital nº 02/2017, obtendo a 111ª 

posição na classificação final, e ao ser convocada para a investidura no 

cargo municipal, não possuía ainda o seu diploma, pois encontrava-se em 

processo de finalização do curso de medicina junto a Instituição. Aduz 

que, requereu administrativamente sua reclassificação junto à Prefeitura 

Municipal de Várzea Grande, contudo o pedido foi indeferido pela 

Administração Pública Municipal, o que resultou no cancelamento da sua 

nomeação. Assim, pretende, em sede de liminar, a concessão da 

segurança, para que seja determinada a sua reclassificação para a lista 

geral de classificados ao cargo em que foi aprovada. Instruiu a inicial com 

documentos. O pedido liminar foi indeferido (ID: 21566265). Devidamente 

notificados, as autoridades coatoras não prestaram informações (ID: 

22900764). É o relatório. Fundamento. Decido. O mandado de segurança é 

uma ação constitucional prevista no artigo 5º, inciso LXIX da Constituição 

Federal de 1988, tem como objetivo a proteção de direito individual ou 

coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data 

quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade 

pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder 

público. Para o deferimento do “writ” são indispensáveis os 

preenchimentos dos requisitos: direito líquido e certo, e ameaça ou lesão a 
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este direito praticado por agente investido do Poder Público. Além disso, tal 

direito deve ser demonstrado de plano, através de documentos, no 

momento da impetração, uma vez que não se admite a dilação probatória 

no mandado de segurança. No caso em tela, não restou evidenciado a 

lesão do direito líquido e certo da impetrante, pois não apresentou os 

documentos elucidativos necessários capaz de comprovar o 

preenchimento dos requisitos necessários para o exercício do cargo para 

o qual foi aprovada. Nesse sentido é a jurisprudência: ADMINISTRATIVO. 

CONCURSO PÚBLICO. RECLASSIFICAÇÃO. FALTA DE HABILITAÇÃO 

NECESSÁRIA PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO 

LEGAL. 1. O recorrente alega que teria direito à reclassificação, sendo 

posicionado no final da fila classificatória, porquanto ainda não possuía a 

habilitação necessária para o exercício do cargo, que seria adquirida no 

semestre seguinte à impetração. 2. Inexistindo previsão legal ou editalícia, 

é fundamentada a denegação da ordem, porquanto não demonstrada a 

prova pré-constituída de liquidez e certeza do direito controvertido. 

Precedente: AgRg no RMS 28.293/RR, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta 

Turma, DJe 5/2/2016. 3. Recurso Ordinário não provido. (STJ – RMS 

54.403/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 05.09.2017, DJe 09.10.2017). Portanto, inexiste qualquer ilegalidade ou 

abuso de poder por parte das autoridades apontadas como coatoras na 

conduta de cancelar a nomeação da candidata que não possui habilitação 

exigida para o cargo em que foi aprovada, bem como não havia previsão 

no edital com relação a reclassificação de candidato para o fim da fila. 

Dessa forma, não há que se falar em violação de direito líquido e certo. 

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA invocada, pelos motivos acima 

esposados, culminando com a extinção do presente writ, nos termos do 

art. 487, I, do CPC. Processo isento de custas e honorários advocatícios, 

conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o 

artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. Após o 

trânsito em julgado e, observadas as formalidades legais, arquivem-se. 

P.R.I. VÁRZEA GRANDE, 6 de março de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005259-09.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARICELMA DO NASCIMENTO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1005259-09.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARICELMA DO NASCIMENTO 

MARTINS REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, 

MARICELMA DO NASCIMENTO MARTINS, devidamente qualificada nos 

autos, propôs “ação de concessão de auxílio-acidente” em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, também qualificado, 

objetivando o recebimento do benefício previdenciário. A petição inicial 

veio instruída com procuração e documentos. A realização de perícia 

médica judicial concluiu pelo reconhecimento da redução permanente da 

capacidade funcional da requerente (ID: 24169345). Citado, o Instituto 

apresentou contestação (ID: 25017679). Os autos vieram redistribuídos. É 

o breve relatório. Fundamento. DECIDO. Sem preliminares ou prejudiciais, 

passo ao exame do mérito, adiantando que o pedido é procedente. 

Infere-se do laudo pericial que a parte requerente apresenta 

comprometimento funcional do joelho esquerdo que reduz definitivamente 

sua capacidade funcional laborativa permanente. A lesão sofrida, 

decorrente de acidente de trânsito no ano de 2012, limitou fisicamente a 

parte autora permanentemente, de sorte que, em que pese não ser o caso 

de aposentadoria por invalidez ou de auxílio-doença, faz jus ao benefício 

de auxílio acidente, mesmo porque o nexo de causalidade é fato 

incontroverso nos autos. Os requisitos para a concessão do benefício do 

auxílio acidente estão contemplados no artigo 86 da Lei 8.213/91, que 

dispõe: Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao 

segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente 

de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da 

capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. No mesmo sentido 

é o julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis: DIREITO 

PREVIDENCIÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO DE AUXÍLIO -DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE 

EXERCIA (MECÂNICO) – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 86 

DA LEI Nº 8.213/91 (CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO - ACIDENTE ) – 

PREENCHIMENTO – JUROS MORATÓRIOS – ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, 

COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº. 11.960, DE 29 DE JUNHO DE 2009 – 

RE 870.947/SE (TEMA Nº 810, STF– QUE OS ÍNDICES PARA 

ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA 

SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO 

JULGADOR – REVISÃO DEVIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. 1. A Lei nº 8.213/91 prevê a concessão do benefício do 

auxílio - acidente ao segurado como indenização, quando, após 

consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, 

resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho 

que habitualmente exercia. (Artigo 86). 2.Quanto a correção monetária, 

bem como os juros de mora, determina que os índices para atualização do 

débito sejam fixados na liquidação da sentença, observando o que for 

decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF. 3. 

Os honorários, nas ações previdenciárias, precisam ser arbitrados de 

acordo com a apreciação equitativa do julgador, em valor certo, 

observando-se as alíneas "a", "b" e "c" do § 3º do art. 20 do CPC. (N.U 

0003317-15.2014.8.11.0040, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

02/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019). Quanto ao termo inicial para o 

recebimento do benefício, filio-me ao entendimento que, havendo 

concessão de auxílio doença, o termo a quo é a data da cessação do 

benefício, conforme entendimento do STJ. PREVIDENCIÁRIO. RECURSO 

ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. CITAÇÃO. 

1. Desde o julgamento do REsp 1.095.523/SP, representativo de 

controvérsia, que o STJ consolidou o entendimento de que, "não Havendo 

concessão de auxílio doença, bem como ausente o prévio requerimento 

administrativo para a concessão do auxílio-acidente, como no caso, o 

termo a quo para o Recebimento desse benefício é a data da citação" 

(AgRg no REsp 1.201.534/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ de 06/12/2010). 2. 

É exatamente o caso dos autos, devendo ser prestigiada a jurisprudência 

cediça desta Corte e confirmado como termo inicial para o recebimento do 

benefício do auxílio-acidente a data da citação. 3. O Acórdão recorrido 

decidiu conforme a jurisprudência do STJ. 4. Recurso Especial improvido. 

(STJ - REsp: 1676491 SP 2017/0128845-5, Relator: Ministro HERMAN 

BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/09/2017, T2 – SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 10/10/2017). O benefício de auxílio acidente é o 

correto, uma vez que a autora não está impossibilitada de exercer outra 

atividade laborativa de forma permanente ou temporária. No que tange à 

conversão do auxílio-doença previdenciário concedido à parte requerente 

pelo período de 08/04/2013 a 30/09/2013 para auxílio doença-acidentário, 

procedente a pretensão considerando que a autora possui sequela que 

reduz sua capacidade laborativa. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE 

o pedido e condeno o réu à conversão do auxílio-doença previdenciário 

outrora concedido à parte autora para auxílio-doença acidentário e ao 

pagamento de auxílio acidente no percentual de 50% (cinquenta por cento) 

de seu salário de benefício, nos termos do art. 86, da Lei nº 8.213/91, bem 

como o abono anual, previsto no art. 4º do mesmo diploma legal. 

Consequentemente, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro a 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA e determino a imediata instauração do 

benefício, pois este tem caráter alimentar. Expeça-se ofício à autarquia, o 

qual deverá ser cumprido na pessoa do gerente executivo da equipe de 

atendimento de demandas judiciais. Sirva a presente de Ofício ao 

representante da Autarquia Ré responsável pelo AADJ (Agência de 

Atendimento de Demandas Judiciais do INSS), para implementação do 

benefício de auxílio-acidente, instrumentalizando-o com os documentos 

necessários. O auxílio acidente é devido desde a data da cessação do 

auxílio doença, qual seja 30/09/2013, com base em seu salário da época. 

Deverão ser compensados os valores eventualmente pagos a título de 

benefícios previdenciários homônimos aos acidentários ora concedidos, 

atualizando-se os atrasados e, no caso de desconto de homônimos, as 

diferenças, devendo haver correção monetária. São devidos juros de 

mora a partir da citação. A correção monetária incidirá com base nos 
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índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal, até a entrada em vigor 

da Lei nº 11.960/09, a partir de quando se aplicará o IPCA-E, desde a data 

fixada a sentença. Bem como, os juros da mora serão de 0,5% ao mês, 

com base na redação dada pela Lei nº 11.960/09). Deixo de condenar a 

parte requerida ao pagamento das custas porque isenta. Porém, 

condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios que será 

oportunamente fixado na fase de liquidação, por se tratar de sentença 

ilíquida, nos termos do disposto no artigo 85, § 4º, II, do CPC. Sem remessa 

necessária nos termos do art. 496, § 3º, I, do CPC. Em obediência aos 

termos do Provimento nº 20/2008-CGJ, consto as seguintes anotações: 1. 

Nome da Parte Beneficiária: MARICELMA DO NASCIMENTO MARTINS, 

portadora do CPF nº 955.994.101-10. Filiação: Marina do Nascimento 

Martins; 3. Benefício Concedido: auxílio acidente 50% ; 4. Data inicial do 

Benefício: 30/09/2013 (Data cessação do benefício); 5. Prazo para a 

autarquia cumprir a sentença: 30 dias da intimação da tutela antecipatória. 

Transitada em julgado a decisão à parte autora para executar a sentença. 

P. R. I VÁRZEA GRANDE, 13 de março de 2020. Alexandre Elias Filho 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002758-87.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA OAB - MT5053-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002758-87.2016.8.11.0002. AUTOR(A): JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA 

REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, Trata-se de ação de 

cobrança interposto por JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA em face do 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT, requerendo, em síntese, o 

pagamento das verbas trabalhistas que faz jus pelo contrato de trabalho 

com o município durante o período de 22 de julho de 2013 até 30 de abril 

de 2015. Ao final requer: Férias acrescidas do terço constitucional, 13º 

salário proporcional de 04/12 avos, totalizando o valor de R$ 8.000,00. 

Com a inicial juntou documentos. Não houve contestação. Em alegações 

finais o município requerido pugnou pela procedência parcial da ação para 

que seja observado a correta aplicação dos juros e correção monetária – 

ID: 18717456. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Conheço diretamente do 

pedido, proferindo sentença, nos termos do art. 355, do Código de 

Processo Civil, por não depender a causa de maior dilação probatória. 

Conforme noticiam os autos, o reclamante, servidor comissionado, 

nomeado como assessor jurídico em 22/07/2013, lotado na Secretária de 

Saúde do Município de Várzea Grande, exonerado em 30/04/2015 e na 

data de 22/06/2015 protocolou pedido administrativo de suas verbas 

rescisórias e, pelo que vi das alegações finais apresentada pelo 

requerido, bem como da documentação carreado nos autos, ele faz jus ao 

recebimento dos valores aquisitivos em: férias e 1/3 de férias do período 

de: 2013 a 2014; férias e 1/3 de férias proporcional do período 22/07/2014 

a 30/04/2015, bem como o décimo terceiro salário proporcional, à ordem 

de 04/12 avos. Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROcedente os 

pedidos formulados na ação de cobrança intentada por JORGE LUIZ 

DUTRA DE PAULA em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT, 

determinando ao requerido o pagamento de Férias e 1/3 de Férias, bem 

como o décimo terceiro salário proporcional conforme se depreende da 

inicial. Por consequência, declaro extinto o processo com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. A 

correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação, a ser apurado em posterior 

liquidação de sentença. Sobre a condenação retro mencionada, deve ser 

observado a modulação dos efeitos constantes nas ADIs n. 4357/DF e 

4425/DF, sendo a aplicação pelo INPC até 30/06/2009, quando da entrada 

em vigor da Lei n. 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1º-F, da Lei 

9.494/97, e, após, devem incidir os índices oficiais de remuneração básica 

e juros aplicados à caderneta de poupança até 25/03/2015, a partir de 

então, corrigidos pelo IPCA-E. Deixo de condenar o Ente/Requerido nas 

custas e despesas processuais e condeno-o em honorários advocatícios, 

que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (CPC, art. 

85, § 4º, inc. I). Decisão não sujeita ao reexame necessário, por força do 

disposto no § 3º do artigo 496 do CPC. Transitada em julgado a decisão, 

ao requerente para, no prazo de 10 dias, executar a sentença nos termos 

do art. 534 e 535 ambos do Código de Processo Civil. Nada sendo 

postulado, arquive-se com as baixas e cautelas legais. P. R. I. VÁRZEA 

GRANDE, 28 de fevereiro de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1008028-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA VALDETE DO NASCIMENTO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA LUCI SCHULLER OAB - MT16791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS RODRIGUES DA SILVA (IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT, SRA. LUCIMAR SACRE 

DE CAMPOS (IMPETRADO)

SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VARZEA GRANDE 

(IMPETRADO)

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE VÁRZEA GRANDE 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1008028-67.2019.8.11.0041. IMPETRANTE: CATARINA VALDETE DO 

NASCIMENTO IMPETRADO: PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA 

GRANDE/MT, SRA. LUCIMAR SACRE DE CAMPOS, SECRETARIO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VARZEA GRANDE, SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE VÁRZEA GRANDE, MARCOS 

RODRIGUES DA SILVA, MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, Cuida-se 

de mandado de segurança, impetrado por JULIANE DE PINHO NOVO, 

contra ato praticado pelo SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS 

DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE VÁRZEA 

GRANDE-MT, requerendo, em síntese, a sua reclassificação para o cargo 

de Médica – Clínica Geral – Edital nº 02/2017. Alega que foi aprovada 

dentro das 27 vagas previstas no Edital nº 02/2017, obtendo a 111ª 

posição na classificação final, e ao ser convocada para a investidura no 

cargo municipal, não possuía ainda o seu diploma, pois encontrava-se em 

processo de finalização do curso de medicina junto a Instituição. Aduz 

que, requereu administrativamente sua reclassificação junto à Prefeitura 

Municipal de Várzea Grande, contudo o pedido foi indeferido pela 

Administração Pública Municipal, o que resultou no cancelamento da sua 

nomeação. Assim, pretende, em sede de liminar, a concessão da 

segurança, para que seja determinada a sua reclassificação para a lista 

geral de classificados ao cargo em que foi aprovada. Instruiu a inicial com 

documentos. O pedido liminar foi indeferido (ID: 21566265). Devidamente 

notificados, as autoridades coatoras não prestaram informações (ID: 

22900764). É o relatório. Fundamento. Decido. O mandado de segurança é 

uma ação constitucional prevista no artigo 5º, inciso LXIX da Constituição 

Federal de 1988, tem como objetivo a proteção de direito individual ou 

coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data 

quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade 

pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder 

público. Para o deferimento do “writ” são indispensáveis os 

preenchimentos dos requisitos: direito líquido e certo, e ameaça ou lesão a 

este direito praticado por agente investido do Poder Público. Além disso, tal 

direito deve ser demonstrado de plano, através de documentos, no 

momento da impetração, uma vez que não se admite a dilação probatória 

no mandado de segurança. No caso em tela, não restou evidenciado a 

lesão do direito líquido e certo da impetrante, pois não apresentou os 

documentos elucidativos necessários capaz de comprovar o 

preenchimento dos requisitos necessários para o exercício do cargo para 

o qual foi aprovada. Nesse sentido é a jurisprudência: ADMINISTRATIVO. 

CONCURSO PÚBLICO. RECLASSIFICAÇÃO. FALTA DE HABILITAÇÃO 

NECESSÁRIA PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO 

LEGAL. 1. O recorrente alega que teria direito à reclassificação, sendo 

posicionado no final da fila classificatória, porquanto ainda não possuía a 

habilitação necessária para o exercício do cargo, que seria adquirida no 
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semestre seguinte à impetração. 2. Inexistindo previsão legal ou editalícia, 

é fundamentada a denegação da ordem, porquanto não demonstrada a 

prova pré-constituída de liquidez e certeza do direito controvertido. 

Precedente: AgRg no RMS 28.293/RR, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta 

Turma, DJe 5/2/2016. 3. Recurso Ordinário não provido. (STJ – RMS 

54.403/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 05.09.2017, DJe 09.10.2017). Portanto, inexiste qualquer ilegalidade ou 

abuso de poder por parte das autoridades apontadas como coatoras na 

conduta de cancelar a nomeação da candidata que não possui habilitação 

exigida para o cargo em que foi aprovada, bem como não havia previsão 

no edital com relação a reclassificação de candidato para o fim da fila. 

Dessa forma, não há que se falar em violação de direito líquido e certo. 

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA invocada, pelos motivos acima 

esposados, culminando com a extinção do presente writ, nos termos do 

art. 487, I, do CPC. Processo isento de custas e honorários advocatícios, 

conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o 

artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. Após o 

trânsito em julgado e, observadas as formalidades legais, arquivem-se. 

P.R.I. VÁRZEA GRANDE, 6 de março de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1008028-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA VALDETE DO NASCIMENTO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA LUCI SCHULLER OAB - MT16791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS RODRIGUES DA SILVA (IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT, SRA. LUCIMAR SACRE 

DE CAMPOS (IMPETRADO)

SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VARZEA GRANDE 

(IMPETRADO)

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE VÁRZEA GRANDE 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1008028-67.2019.8.11.0041. IMPETRANTE: CATARINA VALDETE DO 

NASCIMENTO IMPETRADO: PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA 

GRANDE/MT, SRA. LUCIMAR SACRE DE CAMPOS, SECRETARIO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VARZEA GRANDE, SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE VÁRZEA GRANDE, MARCOS 

RODRIGUES DA SILVA, MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, Cuida-se 

de mandado de segurança, impetrado por JULIANE DE PINHO NOVO, 

contra ato praticado pelo SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS 

DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE VÁRZEA 

GRANDE-MT, requerendo, em síntese, a sua reclassificação para o cargo 

de Médica – Clínica Geral – Edital nº 02/2017. Alega que foi aprovada 

dentro das 27 vagas previstas no Edital nº 02/2017, obtendo a 111ª 

posição na classificação final, e ao ser convocada para a investidura no 

cargo municipal, não possuía ainda o seu diploma, pois encontrava-se em 

processo de finalização do curso de medicina junto a Instituição. Aduz 

que, requereu administrativamente sua reclassificação junto à Prefeitura 

Municipal de Várzea Grande, contudo o pedido foi indeferido pela 

Administração Pública Municipal, o que resultou no cancelamento da sua 

nomeação. Assim, pretende, em sede de liminar, a concessão da 

segurança, para que seja determinada a sua reclassificação para a lista 

geral de classificados ao cargo em que foi aprovada. Instruiu a inicial com 

documentos. O pedido liminar foi indeferido (ID: 21566265). Devidamente 

notificados, as autoridades coatoras não prestaram informações (ID: 

22900764). É o relatório. Fundamento. Decido. O mandado de segurança é 

uma ação constitucional prevista no artigo 5º, inciso LXIX da Constituição 

Federal de 1988, tem como objetivo a proteção de direito individual ou 

coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data 

quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade 

pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder 

público. Para o deferimento do “writ” são indispensáveis os 

preenchimentos dos requisitos: direito líquido e certo, e ameaça ou lesão a 

este direito praticado por agente investido do Poder Público. Além disso, tal 

direito deve ser demonstrado de plano, através de documentos, no 

momento da impetração, uma vez que não se admite a dilação probatória 

no mandado de segurança. No caso em tela, não restou evidenciado a 

lesão do direito líquido e certo da impetrante, pois não apresentou os 

documentos elucidativos necessários capaz de comprovar o 

preenchimento dos requisitos necessários para o exercício do cargo para 

o qual foi aprovada. Nesse sentido é a jurisprudência: ADMINISTRATIVO. 

CONCURSO PÚBLICO. RECLASSIFICAÇÃO. FALTA DE HABILITAÇÃO 

NECESSÁRIA PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO 

LEGAL. 1. O recorrente alega que teria direito à reclassificação, sendo 

posicionado no final da fila classificatória, porquanto ainda não possuía a 

habilitação necessária para o exercício do cargo, que seria adquirida no 

semestre seguinte à impetração. 2. Inexistindo previsão legal ou editalícia, 

é fundamentada a denegação da ordem, porquanto não demonstrada a 

prova pré-constituída de liquidez e certeza do direito controvertido. 

Precedente: AgRg no RMS 28.293/RR, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta 

Turma, DJe 5/2/2016. 3. Recurso Ordinário não provido. (STJ – RMS 

54.403/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 05.09.2017, DJe 09.10.2017). Portanto, inexiste qualquer ilegalidade ou 

abuso de poder por parte das autoridades apontadas como coatoras na 

conduta de cancelar a nomeação da candidata que não possui habilitação 

exigida para o cargo em que foi aprovada, bem como não havia previsão 

no edital com relação a reclassificação de candidato para o fim da fila. 

Dessa forma, não há que se falar em violação de direito líquido e certo. 

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA invocada, pelos motivos acima 

esposados, culminando com a extinção do presente writ, nos termos do 

art. 487, I, do CPC. Processo isento de custas e honorários advocatícios, 

conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o 

artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. Após o 

trânsito em julgado e, observadas as formalidades legais, arquivem-se. 

P.R.I. VÁRZEA GRANDE, 6 de março de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002386-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA CRISTINA PEREIRA FIALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002386-36.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ERICA CRISTINA PEREIRA 

FIALHO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, 

ERICA CRISTINA PEREIRA FIALHO, devidamente qualificada nos autos, 

propôs “ação de concessão de auxílio-acidente” em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, também qualificado, 

objetivando o recebimento do benefício previdenciário. A petição inicial 

veio instruída com procuração e documentos. A realização de perícia 

médica judicial concluiu pelo reconhecimento da redução parcial e 

permanente da capacidade funcional da requerente (ID: 23985476). 

Citado, o Instituto apresentou contestação (ID: 24205294). Impugnação a 

contestação (ID: 24725654). Os autos vieram redistribuídos. É o breve 

relatório. Fundamento. DECIDO. Sem preliminares ou prejudiciais, passo ao 

exame do mérito, adiantando que o pedido é procedente. Infere-se do 

laudo pericial que a parte requerente apresenta gonartrose pós trauma 

CIDM170, decorrente do acidente de percurso. Apresenta incapacidade 

para o exercício de atividade habitual, de forma parcial e permanente. A 

lesão sofrida, decorrente de acidente de trânsito em 17/03/2013, limitou 

fisicamente a parte autora permanentemente, de sorte que, em que pese 

não ser o caso de aposentadoria por invalidez ou de auxílio-doença, faz 

jus ao benefício de auxílio acidente, mesmo porque o nexo de causalidade 

é fato incontroverso nos autos. Os requisitos para a concessão do 

benefício do auxílio acidente estão contemplados no artigo 86 da Lei 

8.213/91, que dispõe: Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como 

indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões 

decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que 
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impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente 

exercia. No mesmo sentido é o julgado do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, in verbis: DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – 

AÇÃO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO -DOENÇA OU 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – 

LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O 

TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA (MECÂNICO) – 

COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI Nº 8.213/91 

(CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO - ACIDENTE ) – PREENCHIMENTO – 

JUROS MORATÓRIOS – ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, COM A REDAÇÃO 

DADA PELA LEI Nº. 11.960, DE 29 DE JUNHO DE 2009 – RE 870.947/SE 

(TEMA Nº 810, STF– QUE OS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO 

SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE 

FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO 

TEMA 810/STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO 

EQUITATIVA DO JULGADOR – REVISÃO DEVIDA - SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. A Lei nº 8.213/91 prevê a concessão do 

benefício do auxílio - acidente ao segurado como indenização, quando, 

após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer 

natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para 

o trabalho que habitualmente exercia. (Artigo 86). 2.Quanto a correção 

monetária, bem como os juros de mora, determina que os índices para 

atualização do débito sejam fixados na liquidação da sentença, 

observando o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do Tema 810/STF. 3. Os honorários, nas ações 

previdenciárias, precisam ser arbitrados de acordo com a apreciação 

equitativa do julgador, em valor certo, observando-se as alíneas "a", "b" e 

"c" do § 3º do art. 20 do CPC. (N.U 0003317-15.2014.8.11.0040, , HELENA 

MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019). Quanto 

ao termo inicial para o recebimento do benefício, filio-me ao entendimento 

que, havendo concessão de auxílio doença, o termo a quo é a data da 

cessação do benefício, conforme entendimento do STJ. PREVIDENCIÁRIO. 

RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. 

CITAÇÃO. 1. Desde o julgamento do REsp 1.095.523/SP, representativo de 

controvérsia, que o STJ consolidou o entendimento de que, "não Havendo 

concessão de auxílio doença, bem como ausente o prévio requerimento 

administrativo para a concessão do auxílio-acidente, como no caso, o 

termo a quo para o Recebimento desse benefício é a data da citação" 

(AgRg no REsp 1.201.534/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ de 06/12/2010). 2. 

É exatamente o caso dos autos, devendo ser prestigiada a jurisprudência 

cediça desta Corte e confirmado como termo inicial para o recebimento do 

benefício do auxílio-acidente a data da citação. 3. O Acórdão recorrido 

decidiu conforme a jurisprudência do STJ. 4. Recurso Especial improvido. 

(STJ - REsp: 1676491 SP 2017/0128845-5, Relator: Ministro HERMAN 

BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/09/2017, T2 – SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 10/10/2017). O benefício de auxílio acidente é o 

correto, uma vez que o autor não está impossibilitado de exercer outra 

atividade laborativa de forma permanente ou temporária. No que tange à 

conversão do auxílio-doença previdenciário concedido à parte requerente 

pelo período de 18/04/2013 a 12/12/2013 para auxílio doença-acidentário, 

procedente a pretensão considerando que o autor possui redução da sua 

capacidade laborativa. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e 

condeno o réu à conversão do auxílio-doença previdenciário outrora 

concedido à parte autora para auxílio-doença acidentário e ao pagamento 

de auxílio acidente no percentual de 50% (cinquenta por cento) de seu 

salário de benefício, nos termos do art. 86, da Lei nº 8.213/91, bem como o 

abono anual, previsto no art. 4º do mesmo diploma legal. 

Consequentemente, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro a 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA e determino a imediata instauração do 

benefício, pois este tem caráter alimentar. Expeça-se ofício à autarquia, o 

qual deverá ser cumprido na pessoa do gerente executivo da equipe de 

atendimento de demandas judiciais. Sirva a presente de Ofício ao 

representante da Autarquia Ré responsável pelo AADJ (Agência de 

Atendimento de Demandas Judiciais do INSS), para implementação do 

benefício de auxílio-acidente, instrumentalizando-o com os documentos 

necessários. O auxílio acidente é devido desde a data da cessação do 

auxílio doença, qual seja 12/12/2013, com base em seu salário da época, 

respeitando a prescrição quinquenal. Deverão ser compensados os 

valores eventualmente pagos a título de benefícios previdenciários 

homônimos aos acidentários ora concedidos, atualizando-se os atrasados 

e, no caso de desconto de homônimos, as diferenças, devendo haver 

correção monetária. São devidos juros de mora a partir da citação. A 

correção monetária incidirá com base nos índices do Manual de Cálculos 

da Justiça Federal, até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/09, a partir de 

quando se aplicará o IPCA-E, desde a data fixada a sentença. Bem como, 

os juros da mora serão de 0,5% ao mês, com base na redação dada pela 

Lei nº 11.960/09). Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento das 

custas porque isenta. Porém, condeno-a ao pagamento dos honorários 

advocatícios que será oportunamente fixado na fase de liquidação, por se 

tratar de sentença ilíquida, nos termos do disposto no artigo 85, § 4º, II, do 

CPC. Sem remessa necessária nos termos do art. 496, § 3º, I, do CPC. Em 

obediência aos termos do Provimento nº 20/2008-CGJ, consto as 

seguintes anotações: 1. Nome da Parte Beneficiária: ERICA CRISTINA 

PEREIRA FIALHO, portador do CPF nº 026.712.871-19. Filiação: Roselia 

Alves Pereira Fialho; 3. Benefício Concedido: auxílio acidente 50%; 4. Data 

inicial do Benefício: 12/12/2013 (Data cessação do benefício); 5. Prazo 

para a autarquia cumprir a sentença: 30 dias da intimação da tutela 

antecipatória. Transitada em julgado a decisão à parte autora para 

executar a sentença. P. R. I VÁRZEA GRANDE, 16 de março de 2020. 

Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 528427 Nr: 3423-52.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELAYNE PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DELAYNE PEREIRA DE OLIVEIRA, Rg: 

22293019, Filiação: Lourdes Pereira de Oliveira, data de nascimento: 

08/03/1991, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), Telefone 65 

9.9204-4300. 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: Aduz o Ministério Público que no dia 22 de Julho de 

2017, por volta das 01h30, na Rua 31 de março, Bairro: Unipark, Cidade: 

Várzea Grande/MT, a acusada Delayne Pereira de Oliveira, com o intuito 

de matar, por motivo torpe e se utilizando de meios que dificultou a defesa 

da vítima, golpeou com uma garrafa de vidro a vítima Hélio Silva Souza 

Filho no tórax, que resultou apenas em lesões corporais, expostas no 

Histórico Clínico. Descreve ainda, nos autos, que em uma festa a ré tinha 

intenção de esfaquear o Antônio Carlos, amigo da vítima Hélio Silva, porém 

ele impediu o ato pegando a faca. Após isso, a ré pegou para si uma 

garrafa quebrada, movida pelo sentimento de vingança, onde golpeou a 

vítima quando estava virada de costas. O crime não fora consumado por 

motivos alheios a vontade da Acusada. Por fim, pugnou pela condenação 

por incurso no crime do art. 121, §2°, incisos I e IV, c.c art. 14, inciso II, 

todos do Código Penal.

Despacho: VISTOS ETC.I. Cite-se a ré por meio de edital, com prazo de 15 

(quinze) dias (art. 361, do CPP), para, no prazo de 10 (dez) dias, 

responder a acusação, por escrito.II. No edital deverá constar a 

advertência de que em sua resposta, poderá arguir preliminar 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 (art. 408, CPP). III. 

Decorrido o prazo sem que haja resposta, conceda-se vista ao Parquet.IV. 

Expeça-se o necessário.V. 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 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Taciely Felix de Macedo, 

digitei.

Várzea Grande, 11 de março de 2020

Sheila da Silva Figueiredo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 452374 Nr: 12944-89.2016.811.0002

 AÇÃO: Restauração de Autos->Processo Especial do Código de 

Processo Penal->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO WILSON RIBEIRO, JOÃO BOSCO DA 

SILVA, MARLLA MARTINHA HARDMAN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO WILSON RIBEIRO, Rg: 051122, 

Filiação: Josefa Olimpia Barbacena e Lucas Antonio Ribeiro, data de 

nascimento: 16/08/1956, brasileiro(a), natural de São Gonçalo do 

Abaete-MG, casado(a), comerciante. 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: Aduz o Ministério Público que no dia 09 de maio de 

2007, por volta das 16h00min., no Centro Odontológico, situado na Rua 

Maned Untar, n° 13, Bairro Centro, na cidade de Várzea Grande/MT, a 

vítima Willian Batista Luz dirigiu-se ao Centro Odontológico em questão, 

para a realização de procedimentos costumeiros, ocasião em que a 

denunciada Marlla Martinha Hardman da Silva equivocou-se quanto a 

identidade da vítima, confundindo-o com um indivíduo que assaltará o local 

anteriormente, e com o intuito de vingar-se agiu em cumplicidade com os 

acusados João Bosco da Silva e Antônio Wilson Ribeiro, mediante 

dissimulação aguardaram a consulta de retorno da vítima, quando 

ceifaram-lhe a vida, outrossim, diligências realizadas para localizar o 

corpo restaram infrutíferas, razão pela qual não fora realizado o exame de 

corpo de delito. Por fim, pugnou pela condenação por incurso no crime do 

art. 121, §2º, inciso IV, c/c artigo 29, em concurso material com o artigo 

211, todos dos Código Penal, com as implicações da lei 8.072/90, art. 1º, I.

Despacho: VISTOS ETC.I. Cite-se o réu por meio de edital, com prazo de 

15 (quinze) dias (art. 361, do CPP), para, no prazo de 10 (dez) dias, 

responder a acusação, por escrito.II. No edital deverá constar a 

advertência de que em sua resposta, poderá arguir preliminar 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 (art. 408, CPP).

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Taciely Felix de Macedo, 

digitei.

Várzea Grande, 12 de março de 2020

Sheila da Silva Figueiredo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 533931 Nr: 6555-20.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL CRISTIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MANOEL CRISTIANO DA SILVA, Rg: 

1620653, Filiação: Joana Maximiana da Silva e Pedro Manoel da Silva, data 

de nascimento: 30/06/1977, brasileiro(a), natural de Poconé-MT, 

casado(a), serviços gerais. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Aduz o Ministério Público que no dia 29 de setembro de 

2017, por volta das 22h00min., em via pública, exatamente na Rua Colíder, 

Quadra 02, Bairro Parque Paiaguás, na cidade de Várzea Grande/MT, o 

acusado Manoel Cristiano da Silva, imbuído de animus necandi, por meio 

cruel e que dificultou a defesa, foi até a rua da residência da vítima 

Robson dos Santos Amorim, surpreendendo-o com golpes de facas que 

resultou em ferimentos que levaram a vítima a óbito, conforme os laudos 

de necropsia fls. 55/83. Por fim, pugnou pela condenação por incurso no 

crime do art. 121, §2°, inc. III e IV, do Código Penal, com as implicações da 

Lei n° 8072/90.

Despacho: VISTOS ETC.I. Cite-se o réu Manoel Cristiano da Silva por meio 

de edital, com prazo de 15 (quinze) dias (art. 361, do CPP), para, no prazo 

de 10 (dez) dias, responder a acusação, por escrito.II. No edital deverá 

constar a advertência de que em sua resposta, poderá arguir preliminar 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 (art. 408, 

CPP).

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Taciely Felix de Macedo, 

digitei.

Várzea Grande, 12 de março de 2020

Sheila da Silva Figueiredo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 474235 Nr: 23270-11.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO DA SILVA PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDUARDO DA SILVA PAULA, Cpf: 

00082199159, Rg: 1256664-0, Filiação: Leonice da Silva Paula e Eustachio 

de Paula, data de nascimento: 12/05/1978, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), auxiliar gráfico, Telefone 65 9.9817-9381. 

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: Aduz o Ministério Público que no dia 18 de março de 

2016, por volta das 02h3min, no estabelecimento comercial chamado de 

“Bar Chuva”, situado na Avenida Alzira Santana, Centro, na cidade de 

Várzea Grande/MT, o acusado Eduardo da Silva Paula, vulgo “Índio”, 

imbuído de animus necandi, desferiu golpes de faca contra a vítima 

Roberto da Silva Santos, vulgo “Chocolate” em um bar onde 

encontravam-se ingerindo bebida alcoólica, resultando em ferimentos, 

expostos no prontuário médico fls. 61/70. Na mesma oportunidade, a vítima 

entrou em luta corporal com o acusado, momento em que desferiu golpes 

de canivete contra ele, de acordo com o laudo pericial fls. 37/42. O crime 

não foi consumado por motivos alheios a vontade do acusado. Por fim, 

pugnou pela condenação por incurso no crime do art. 121, “caput”, c/c. 

art. 14, inc. II, ambos do Código Penal.

Despacho: VISTOS ETC.I. Cite-se o réu Eduardo da Silva Paula por meio de 

edital, com prazo de 15 (quinze) dias (art. 361, do CPP), para, no prazo de 

10 (dez) dias, responder a acusação, por escrito.II. No edital deverá 

constar a advertência de que em sua resposta, poderá arguir preliminar e 

alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e 
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justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (art. 408, 

CPP).

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Taciely Felix de Macedo, 

digitei.

Várzea Grande, 12 de março de 2020

Sheila da Silva Figueiredo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 258965 Nr: 19649-16.2010.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DANIEL DE SOUZA SILVA, Rg: 

2135527-4, Filiação: Ana Bela de Souza Silva, data de nascimento: 

16/08/1988, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, borracheiro, 

Telefone (65) 98119-6293. 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: Aduz o Ministério Público que no dia 07 de setembro 

2010, por volta das 19h40min., em via pública, exatamente na Rua B, 

Quadra 15, Bairro Mapim, na cidade de Várzea Grande/MT, o acusado 

Daniel de Souza Silva imbuído de animus necandi, juntamente com um 

terceiro não identificado, por motivo torpe e por meio que dificultou a 

defesa, se deslocou em uma motocicleta, estando na garupa, até o local 

acima já mencionado onde as vítima se encontravam conversando com 

amigos, assim, disparou projeteis de arma de fogo contra a vítima Andrey 

Alves Valdez, além do mais, ficou exposta ao risco a prima da vítima 

Creidyanny Simone Leal dos Santos que fora atingida também pelos 

projeteis da arma de fogo, onde resultou em ambos ferimentos, conforme 

os exames de corpo de delito fls. 107/109 e 332/338. O crime não foi 

consumado por motivos alheios a vontade do acusado. Por fim, pugnou 

pela condenação por incurso no crime do art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c 

art. 14, inc. II, ambos do Código Penal Brasileiro, por duas vezes, em 

concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do CP, com as 

implicações da Lei nº 8.072/90 e art. 155, §4º, I e IV, do Código Penal, em 

concurso material de crimes.

Despacho: Vistos etc.I. DEFIRO o pedido consignado à fl. 366. Expeça-se 

o mandado de citação, atentando-se aos endereços indicados. II. Desde 

já, caso reste infrutífera a citação pessoal do acusado, DEFIRO o 

consignado à fl. 365. Promova-se a citação pela via editalícia. III. Às 

providências.IV. 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, Taciely Felix de Macedo, 

digitei.

Várzea Grande, 12 de março de 2020

Sheila da Silva Figueiredo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 306236 Nr: 2004-70.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIS DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM ALMEIDA DE 

SOUZA - OAB:19.484/O

 JORGE LUIS DA SILVA SANTOS (Denunciado), Cpf: 02364612144, Rg: 

1833700, Filiação: Maria Fátima

da Silva Santos e Luiz Gonzaga dos Santos, data de nascimento: 

29/03/1988, brasileiro(a), natural de

Cuiabá-MT, casado(a), caseiro, Telefone (65) 9325-9699, Endereço: Rua 

Antônio Felix, Nº 07, Bairro: Capela

do Piçarrão, Cidade: Várzea Grande-MT, Complemento: Fones: 

9.9604-7834 / 9.9200-4821 (recados com

sua mãe - Maria) / 9.9240-6119 (recados com esposa - Sandra) / 

9.9325-6999.

Finalidade: Intimação do acusado acima qualificado para que no prazo de 

05 (cinco) dias constituir

novo patrono, caso não o faça será nomeado a Defensoria Pública

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,

Taciely Felix de Macedo, digitei.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 401877 Nr: 12318-07.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EULER DIOGO DE CARVALHO, PAULO 

ENRIQUE DE ARRUDA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FELICIO GARCIA - 

OAB:7297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:MT 11443, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297, 

VALDEVINO VIEIRA GUIMARÃES - OAB:17.692

 DECISÃO

I – Os Réus apresentaram Defesa Preliminar. Não ocorrendo nenhuma das 

hipóteses previstas no art. 397 do CPP, designo para o dia 25/05/2020, às 

14h10min, a audiência de instrução (CPP, art. 411).

 Intimem-se. Requisitem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 502452 Nr: 15040-43.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOMIAS ARAUJO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITALO GARCIA FERREIRA - 

OAB:22334/O

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

Ação Penal n.º 5040-43.2017.811.0002 (502452)

Autor : Ministério Público

Réu : ADOMIAS ARAUJO DE SOUZA

SENTENÇA

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de ADOMIAS 

ARAUJO DE SOUZA qualificado nos autos, tendo-lhe sido imputada a 

conduta tipificada no art. 306, § 1º, I, c/c art. 309, ambos da Lei nº 

9.503/97.

À fls. 80 foi suspenso o processo, pelo prazo de 02 (dois) anos, com 

fundamento no disposto no art. 89, § 1º da Lei 9.099/95.

O Ministério Público requereu a extinção da punibilidade do Réu, tendo em 

vista que este já cumpriu as condições impostas (fls. 85).

É O SUCINTO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Tendo o feito sido suspenso em 09/02/2018, pelo prazo de dois anos, e o 

Réu cumprido as condições que lhe foi imposta, não existem motivos para 

o prosseguimento do feito, vez que diz o art. 89, § 5º da Lei 9.099/95 que, 

expirado o prazo sem revogação, o juiz declarará extinta a punibilidade.

Pelo exposto, com fundamento no disposto no art. 89, § 5º da Lei 

9.099/95, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ADOMIAS ARAUJO DE 

SOUZA, brasileiro, filho de Osvaldo Emiliano de Souza e Etelvina Cravo de 
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Araujo, nascido aos 21/04/1966, natural de Divino das Laranjeiras/MG.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Várzea Grande, 02 de março de 2020.

MARILZA APARECIDA VITÓRIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 401834 Nr: 12292-09.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROLDAO LIMA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:MT 15.025

 Pelo exposto, com fundamento no art. 5º, LVII da Constituição Federal e 

art.386, VII, do CPP, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia e ABSOLVO das 

imputações que nela foram feitas, ROLDÃO LIMA JÚNIOR, brasileiro, filho 

de Roldão Xavier de Lima e Anabel Oliveira Lima, nascido aos 20/02/1960, 

natural de Mineiros/GO. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Várzea Grande, 02 de março de 2020.MARILZA APARECIDA 

VITÓRIO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 396970 Nr: 9769-24.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR CHAGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN MARCOS 

VASCONCELOS - OAB:MT 11.323

 Isto posto, com fundamento no art. 5º, LVII da Constituição Federal e 

art.386, VII, do CPP, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia e ABSOLVO da 

imputação que nela foi feita PAULO CEZAR CHAGAS, brasileiro, filho de 

Aparecida Ferreira Chagas, nascido em 15/10/1968, na cidade de 

Votuporanga/SP.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Várzea 

Grande, 06 de março de 2020. MARILZA APARECIDA VITÓRIO Juíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 388644 Nr: 4512-18.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR, 

GILLIAINE SOUZA QUEIROZ, BENEDITO TEIXEIRA ROCHA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT, KEYTHISON MARCELO 

DE ARRUDA FARIA - OAB:18107, SEBASTIÃO JOSE DE SOUZA - 

OAB:22452/O

 Pelo exposto, com fundamento no art. 5º, LVII da Constituição Federal e 

art.386, III, do CPP, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia e ABSOLVO da 

imputação que nela lhe foi feita, CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR, 

brasileiro, filho de Eloíza Alves de Oliveira e Carlos Alberto de Oliveira, 

nascido aos 09/05/1985, natural de Cuiabá/MT; GILLIAINE SOUZA 

QUEIROZ, brasileira, filha de Marize Francisca de Souza e Luiz Pinheiro de 

Queiroz, nascida aos 21/02/1984, natural de Cuiabá/MT e BENEDITO 

TEIXEIRA ROCHA JUNIOR, brasileiro, filho de Valtenir Maria Rocha e 

Benedito Teixeira Rocha, nascido aos 19/11/1980, natural de 

Goiânia/GO.Proceda-se a devolução dos bens elencados à fls. 64. 

Decorrido o prazo recursal e não havendo solicitação de sua devolução, 

DECLARO o perdimento destes, que devem ser encaminhados para a 

Diretoria do Forum para a destinação adequada. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Várzea Grande, 06 de março de 2020.MARILZA 

APARECIDA VITÓRIO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 606842 Nr: 1712-41.2020.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO JUNIOR APARECIDO DO ESPIRITO 

SANTO, FABIANO SERGIVAL DE LIRA, EDIMAR DE LIMA PERIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA - 

OAB:MT 4.455, SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - OAB:5019/MT

 DECISÃO( RESUMO FINAL) V – Assim, não verifico nos autos elementos 

que me permitam uma análise antecipada do mérito, de maneira que 

entendo justificado o processo e a necessidade da instrução criminal, 

onde será oportunizada ampla defesa ao Requerente. VI - Pelo exposto, 

rejeito a preliminar arguida e, não incidindo na espécie nenhuma das 

hipóteses contidas no art. 397 do CPP, DESIGNO para o dia 17/03/2020, às 

14h:15min, a audiência de instrução e julgamento (CPP, art. 399). VII – 

Acerca do pedido de revogação da prisão preventiva do réu EDIMAR: a 

prisão preventiva é medida cautelar excepcional, trata-se de prisão 

cautelar como “extrema ratio” da “ultima ratio”. Nos termos da Lei nº 

12.403/2011, a prisão preventiva terá cabimento se outras medidas 

cautelares forem insuficientes ou de aplicação impossível (CPP, art. 282, § 

6º). (...) )X – Assim, tendo em vista que permanecem inalteradas as 

circunstâncias determinantes da medida que decretou a prisão preventiva 

do Réu (fls. 94/95), a manutenção da segregação se faz necessária 

devido aos argumentos expostos em decisão anterior que analisou (fls. 

105), a preceito, a necessidade da prisão. Assim, à evidência, 

pulveriza-se a necessidade de nova fundamentação. Pelo exposto e por 

tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 408084 Nr: 15644-72.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GONÇALO FORTES DA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILNEI ANTONIO DA SILVA, JOENIL DA SILVA 

MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA DA C. ARRUDA - 

OAB:9430/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO HENRIQUE DE 

SOUZA NEVES - OAB:20328/O

 Pelo exposto, com fundamento no art. 5º, LVII da Constituição Federal e 

art.386, VII, do CPP, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia e ABSOLVO, das 

imputações que nela foram feitas, GILNEI ANTÔNIO DA SILVA, brasileiro, 

filho de Ireni Antonio da Silva e Rosa Maria da Silva, nascido aos 

29/05/1993, natural de Cuiabá/MT e JOENIL DA SILVA MOURA, brasileiro, 

filho de João Antunes de Moura e Maria Cecília da Silva Moura, nascido 

aos 24/09/1978, natural de Nossa Senhora do Livramento/MT. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Várzea Grande, 06 de março de 

2020.MARILZA APARECIDA VITÓRIO Juíza de Direito

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 217302 Nr: 12742-93.2008.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CFGB, RRGLLR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELMIR DIAS VIRMIEIRO - 

OAB:11767, ELMIR DIAS VIRMIEIRO - OAB:11767/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO DA SILVA 

MONTEIRO - OAB:3301/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) BRAZ PAULO 

PAGOTTO, para devolução dos autos nº 12742-93.2008.811.0002, 

Protocolo 217302, 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.: 217461 Nr: 12893-59.2008.811.0002
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO DA SILVA 

MONTEIRO - OAB:3301

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) BRAZ PAULO 

PAGOTTO, para devolução dos autos nº 12893-59.2008.811.0002, 

Protocolo 217461, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 567345 Nr: 2490-45.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERINEU ANTONIO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANA SILVA PINHEIRO - 

OAB:OAB/MT 17573, GIVANILDO GOMES - OAB:OAB/MT 12.635

 Trata-se de Resposta à Acusação apresentada pelo acusado ERINEU 

ANTÔNIO DE CAMPOS (fl. 58/61) por intermédio de Advogado constituído, 

requerendo, preliminarmente, o trancamento da ação penal sustentando a 

atipicidade da conduta, ao argumento de que portar arma com registro e 

porte vencidos constitui mera infração administrativa.

A preliminar arguida não merece prosperar já que, como bem frisado pela 

ilustre representante do Ministério Público, somente é considerada 

infração administrativa a posse de arma com registro e porte vencidos, 

sendo que tal entendimento não se aplica ao crime de porte de arma, 

conforme remansosa jurisprudência colacionada pelo Parquet (fl. 61/61).

Ademais, do que consta nos autos e da peça defensiva, não trouxe o 

acusado novos fatos ou provas capazes de modificar o convencimento 

quando do recebimento da denúncia.

 Assim, em fase obrigatória de análise de absolvição sumária, não 

vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do Código de 

Processo Penal de maneira que, estando presente a materialidade e 

indícios de autoria, MANTENHO o recebimento da inicial e DESIGNO 

audiência de instrução criminal para o dia 27/MAI/2020 às 15h00.

 INTIMEM-SE o réu, a Defesa constituída e as testemunhas arroladas (fl. 06 

e 56), requisitando-as quando necessário.

Ciência ao Ministério Público.

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: 1002131-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. S. B. F. (PARTE AUTORA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSENI APARECIDA FARINÁCIO OAB - MT4747-O (ADVOGADO(A))

SILVANA DA SILVA TOLEDO OAB - MT11495-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. I. C. (PARTE RE)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT17649-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A 

MULHER DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1002131-78.2019.8.11.0002. PARTE AUTORA: RAYANNE DA SILVA 

BOABAID FELIX PARTE RE: EDENILSON ISABEL CUSTODIO VISTOS ETC 

Trata-se de Pedido de Medidas Protetivas deferidas em favor de Rayanne 

da Silva Boabaid Felix em desfavor Edenilson Isabel Custódio. Deferimento 

das medidas protetivas (Id. 18506798), É O RELATÓRIO DECIDO 

Considerando a decisão emanada pelo Des. Pedro Sakamoto, nos autos 

de Habeas Corpus n. 1005150-64.2020.8.11.0000 – 2ª. Câmara Criminal, 

que deferiu a liminar vindicada a fim de revogar a decisão que prorrogou 

as medidas protetivas fixadas em favor de Rayanne da Silva Boabaid Felix 

nos autos de n. 1002131-78.2019.8.11.0002. Assim, determino o 

cumprimento integral da decisão proferida nos autos Habeas Corpus n. 

1005150-64.2020.8.11.0000 – 2ª. Câmara Criminal (Id. 29948046). 

Certifique-se procedendo-se à baixa com as cautelas de praxes. 

Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 10 de março de 2020. Eduardo 

Calmon de Almeida Cézar Juiz de Direito ,

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 491458 Nr: 8910-37.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA 

FILHO - OAB:MT 15.714/0

 Código: 491458

VISTOS ETC

Tendo em vista que este Magistrado estará participando do Curco 

“Violencia Doméstica e Familiar contra as Mulheres: uma análise jurídica, 

legislativa e neurocientifica da violencia psicológica”, no periodo de 16 a 

18 de outubro de 2019, conforme decisão autorizativa do Exmo. 

Presidente do TJMT – Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em anexo, 

redesigno a audiência de instrução e julgamento designada às fls. 108 

para o dia 02 de abril de 2020 às 15h30min.

 INTIMEM-SE a(s) vítima(s) e a(s) testemunha(s) arrolada(s) pela 

acusação e pela defesa do(s) réu(s).

 REQUISITE-SE, caso haja, testemunha(s) Policial(is) Militar(es) perante o 

Comando da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

 INTIMEM-SE o(s) réu(s) para o interrogatório.

CIÊNCIA ao Ministério Público Estadual e a Defensoria Pública.

Determino a retirada dos autos da pauta de audiências.

 Cumpra-se.

 Várzea Grande, 11 de outubro de 2019.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 332520 Nr: 1232-73.2014.811.0002

 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: SDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOFIA ALEXANDRE 

MASCARENHAS - OAB:MT 7.102-B, Vânila Judith Correa de Matos 

Segatto Pereira - OAB:MT 24.873/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUSSIVELT PAES DA CUNHA - 

OAB:12.487-B/MT

 Código: 332520

VISTOS ETC

 Defiro o pedido de fls. 248/249 e determino a intimação do requerido para 

no prazo de 10 (dez) dias, junte o documento de transferência do imóvel 

nos termos da sentença de fls.204/025.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Várzea Grande, 12 de março de 2020.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 415707 Nr: 19710-95.2015.811.0002
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:11548

 Código: 415707VISTOS ETC (...). Dessa forma, expeça-se carta 

precatória ao Juizo Deprecado da Comarca de Cáceres/MT, com prazo de 

30 (trinta) dias para cumprimento, com a finalidade de inquirir a vitima Paola 

Santos Ferrari e a testemunha Julia da Silva Santos (end. fls. 229/230), 

devendo constar na deprecata além do endereço o telefone celular n. 

99600-3242 constante na certidão de fls. 189, bem como que o feito se 

encontra na Meta 2 do CNJ. Instrua a carta precatória com os documentos 

necessários. Nos termos o art. 222, §1º do CPP, a expedição da carta 

precatória não suspende a instrução criminal. Quanto as testemunhas de 

defesa Odemar Pinto Moraes, Marcia Ines Valente e Wilson Conde foram 

intimadas as fls. 163, 165 e 167, dessa forma, designo audiência para 

oitiva das testemunhas de defesa mencionadas para o dia 06 de abril de 

2020 às 15h45min. Intimem-se as testemunhas de defesa Odemar Pinto 

Moraes, Marcia Ines Valente e Wilson Conde (end. fls. 162/163, 164/165 e 

166/167) e a advogada constituída pelo acusado de fls. 144 para 

comparecerem a audiência designada. Ciência ao MP e à Defensoria 

Pública (vitima).Intimem-se as partes acerca da expedição da carta 

precatória para oitiva da vitima Paola Santos Ferrari e a testemunha Julia 

da Silva Santos (art. 222in fine, do CPP). CUMPRA-SE com a cautela que 

requer o caso por se tratar de META 2 do Conselho Nacional de 

Justiça.Várzea Grande, 10 de fevereiro de 2020.Eduardo Calmon de 

Almeida CézarJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 592154 Nr: 15999-43.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTAVIO DIAS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICK VINICIUS CORREA DA 

COSTA - OAB:MT 24.577/O

 INTIMAÇÃO para o advogado ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA, 

OAB/MT 24577, para comparecer na audiência designada para o dia 

01.04.2020, às 16 horas, na sede deste Juízo da Vara Especializada de 

Violência Doméstica e Familiar contra a mulher da Comarca de Várzea 

Grande/MT

Varas Especiais da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 519446 Nr: 24192-18.2017.811.0002

 AÇÃO: Providência ->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MSM, APAB, IMMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA GERMANA DE MORAES - 

OAB:8077/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGLEYTON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:15580/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DR EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA 

RIBAS OAB/MT 15580 PARA, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

APRESENTAR CONTESTAÇÃO EM FAVOR DE FRANCIELLE MARQUES 

MINIGUINI.

Juizados Especiais Cíveis e Criminais

Juizado Especial Cível e Criminal do Jardim Glória

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020383-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ILSON MOREIRA DA SILVA (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1020383-32.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

CONCEICAO FABIANE DA SILVA - MT26259/O, para apresentar as 

contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. 

VÁRZEA GRANDE, 13 de março de 2020. Assinado eletronicamente por: 

ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 13/03/2020 19:16:04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016530-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANDRA SIMONE SOBREIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

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: 

1016530-15.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 29/01/2020 Hora: 12:55 

Assinado eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 

03/12/2019 16:27:04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003528-41.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER PEIXOTO GALVAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

MAGNIFICAT COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Processo n. 1003528-41.2020.8.11.0002 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA - MT25030-O, da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 15/04/2020 Hora: 13:40 , 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, 13 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 13/03/2020 

20:14:52

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008577-63.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDUVALDO BUENO VELOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MARQUES E SILVA OAB - MT7731-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)
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PROCESSO n. 1008577-63.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:EDUVALDO 

BUENO VELOSO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDO 

MARQUES E SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 22/04/2020 Hora: 15:10 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 13 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: 1008581-03.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA MARIA DE CESARO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANETE POZZA OAB - MT9342-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (REU)

 

PROCESSO n. 1008581-03.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:CLEUSA MARIA 

DE CESARO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANETE POZZA POLO 

PASSIVO: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE 

VARZEA GRANDE FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 22/04/2020 Hora: 15:25 , no endereço: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 14 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: 1008583-70.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TAINA CAROLINA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1008583-70.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:TAINA 

CAROLINA DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 23/04/2020 Hora: 12:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 14 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: 1008586-25.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WELLICA MORAIS LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1008586-25.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:WELLICA 

MORAIS LEAL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 23/04/2020 Hora: 12:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 14 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016280-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE SANTOS VILLAS BOAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J C DAMO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO LUIS BRESCOVICI OAB - MT6814-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1016280-79.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JAQUELINE SANTOS VILLAS 

BOAS REQUERIDO: J C DAMO - ME Visto. Verifica-se que o AR de 

intimação da parte autora retornou negativo, assim, a fim de evitar o 

deslocamento da parte reclamada que tem sede em outro município, 

redesigno a audiencia para o dia 31/03/2020, às 09h30min, intimando-se 

as partes, especialmente a parte autora, por mandado, para vir 

acompanhada de advogado. Determino à Secretaria que verifique o 

cumprimento da CP de oitiva da testemunha da parte autora que não foi 

encontrada. E ainda, expeça-se carta precatória para oitiva das 

testemunhas da parte reclamada arrolada na contestação id. 27020394. 

Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009980-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DA SILVA MORENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA OAB - MT20310-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTERICA TRICOLOR LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA OAB - MT18501-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1009980-04.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUCAS DA SILVA MORENO 

REQUERIDO: LOTERICA TRICOLOR LTDA - ME Visto. A parte autora no id. 

30133210 solicitou que a oitiva da testemunha que arrolou fosse realizada 

por carta precatória, ante a mudança d endereço desta e dificuldade de 

comparecer na audiencia de instrução designada para o dia 11/03/2020. A 

parte reclamada impugnou o pedido aduzindo que no Juizado Especial 

compete à parte trazer as suas testemunhas e, assim, pede que seja 

indeferido o pedido. Defiro o pedido da parte autora, porquanto não há 

qualquer óbice na oitiva de testemunha por meio de carta precatória nos 

Juizados Especiais, ressaltando que não há vedação legal e neste caso a 

oitiva se mostra pertinente. Expeça-se a carta precatória para oitiva da 

testemunha da parte reclamada: Ricardo Ramon Custódio Dalávia, portador 

do CPF 839.105.811-53, residente e domiciliado na Rua Paraíba esquina 

com Guanabara 365, bairro Centro, São José do Rio Claro-MT, CEP 

78.435-000. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019708-69.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVERSON DONATO DE SOUZA (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. 1019708-69.2019.8.11.0002 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 
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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, 14 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 

14/03/2020 18:16:14

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003115-28.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

JATABAIRU FRANCISCO NUNES OAB - 958.632.148-72 

(REPRESENTANTE)

JATABAIRU FRANCISCO NUNES OAB - MT4903-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-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: 

1003115-28.2020.8.11.0002. REPRESENTANTE: JATABAIRU FRANCISCO 

NUNES INTERESSADO: CLARO S.A. Vistos etc. DEFIRO o pedido de 

redesignação de audiência de ID 29403396, considerando a apresentação 

de documento comprobatório de que a parte não estaria na comarca na 

data designada. Assim, designe-se nova audiência de conciliação, 

intimando-se as partes intimadas. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006385-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY DOMINGOS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1006385-94.2019.8.11.0002 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 e 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, 14 de março de 2020. Assinado eletronicamente por: ANA LEIA 

CANDINE RAMOS ARANTES 14/03/2020 18:25:52

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002593-98.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELEN ALVES GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN ALVES GUIMARAES OAB - MT22177/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 DESPACHO Processo: 

1002593-98.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ELEN ALVES GUIMARAES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Acolho a justificativa apresentada no ID 29797934, 

considerando a apresentação de documento comprobatório de que a parte 

não estava na comarca. Assim, designe-se nova audiência de conciliação. 

intimando-se as partes. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010159-35.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BARBOSA E RAMOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETH PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1010159-35.2019.8.11.0002. REQUERENTE: BARBOSA E RAMOS LTDA - 

EPP REQUERIDO: ELIZABETH PEREIRA DOS SANTOS Vistos etc. DEFIRO o 

pedido de ID 29720761 de redesignação de audiência em virtude do Aviso 

de Recebimento negativo (ID 29592232), devendo a parte reclamada ser 

citada no endereço informado. Assim, designe-se nova audiência de 

conciliação, intimando-se as partes. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005504-83.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON PADILHA ALVES (EXEQUENTE)

CLEIDEUNICE LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON PADILHA ALVES OAB - MT18340/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIENE DE ARRUDA GARCIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005504-83.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: ROBSON PADILHA ALVES, 

CLEIDEUNICE LOPES EXECUTADO: ADRIENE DE ARRUDA GARCIA 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, documento de identificação da parte 

CLEIDEUNICE LOPES, bem como comprovante de residência de ambos, 

atualizado em nome próprio. 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 

conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbadoou retidopela 
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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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005534-21.2020.8.11.0002

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:

JFB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005534-21.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL 

VARZEA GRANDE EXECUTADO: JFB EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPACOES LTDA 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 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005540-28.2020.8.11.0002

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:

CELIA ALVINA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005540-28.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL 

VARZEA GRANDE EXECUTADO: CELIA ALVINA DA SILVA 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 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005586-17.2020.8.11.0002

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:

ELIS REGINA CAMPOS DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005586-17.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL 

VARZEA GRANDE EXECUTADO: ELIS REGINA CAMPOS DE LIMA 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 - 
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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 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005617-37.2020.8.11.0002

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:

ALICE DE JESUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005617-37.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL 

VARZEA GRANDE EXECUTADO: ALICE DE JESUS 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 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005628-66.2020.8.11.0002

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:

EDUARDO PEREIRA DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005628-66.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL 

VARZEA GRANDE EXECUTADO: EDUARDO PEREIRA DE LIMA 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 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005630-36.2020.8.11.0002

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:

JOSE BOSCO DE ALMEIDA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005630-36.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL 

VARZEA GRANDE EXECUTADO: JOSE BOSCO DE ALMEIDA SANTOS 

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 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005638-13.2020.8.11.0002

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:

TIAGO DOS SANTOS DUARTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005638-13.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL 

VARZEA GRANDE EXECUTADO: TIAGO DOS SANTOS DUARTE 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 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005641-65.2020.8.11.0002

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:

RIVELINO CAMPOS DA PAIXAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005641-65.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL 

VARZEA GRANDE EXECUTADO: RIVELINO CAMPOS DA PAIXAO 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 

conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbadoou retidopela 
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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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005653-79.2020.8.11.0002

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:

ARISTEU PADILHA CERRI (EXECUTADO)

FRANCILDA INHEGUES DE ALENCAR CERRI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005653-79.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL 

VARZEA GRANDE EXECUTADO: ARISTEU PADILHA CERRI, FRANCILDA 

INHEGUES DE ALENCAR CERRI 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 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005658-04.2020.8.11.0002

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:

LUCAS BURACOF SHIMABUKO (EXECUTADO)

FABIENE DE CASSIA BURACOF (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

1 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005658-04.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL 

VARZEA GRANDE EXECUTADO: LUCAS BURACOF SHIMABUKO, FABIENE 

DE CASSIA BURACOF 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 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005698-83.2020.8.11.0002

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:

ERLAN EDUARDO DOURADO RUIZ (EXECUTADO)

JULIANA CAVALCANTE RAMOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005698-83.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL 

VARZEA GRANDE EXECUTADO: ERLAN EDUARDO DOURADO RUIZ, 

JULIANA CAVALCANTE RAMOS 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 
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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 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005710-97.2020.8.11.0002

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:

JUSSARA MAIRI BRAZ DA CONCEICAO (EXECUTADO)

SERGIO DA SILVA CONCEICAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005710-97.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL 

VARZEA GRANDE EXECUTADO: JUSSARA MAIRI BRAZ DA CONCEICAO, 

SERGIO DA SILVA CONCEICAO 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 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005712-67.2020.8.11.0002

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:

ELIAS DOS SANTOS (EXECUTADO)

RITA DE CASSIA FONSECA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005712-67.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL 

VARZEA GRANDE EXECUTADO: ELIAS DOS SANTOS, RITA DE CASSIA 

FONSECA 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 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005718-74.2020.8.11.0002

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:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069717/3/2020 Página 302 de 426



ANA ELZITA MARIA CORREA (EXECUTADO)

MAXIMO RODRIGUES DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

CARMEM MARIA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005718-74.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL 

VARZEA GRANDE EXECUTADO: ANA ELZITA MARIA CORREA, MAXIMO 

RODRIGUES DO NASCIMENTO, CARMEM MARIA DO NASCIMENTO 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 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005727-36.2020.8.11.0002

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:

ALAIR SANTANA DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005727-36.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL 

VARZEA GRANDE EXECUTADO: ALAIR SANTANA DE MORAES 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 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005730-88.2020.8.11.0002

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:

KLEVERSON FABIANO DE SIQUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005730-88.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL 

VARZEA GRANDE EXECUTADO: KLEVERSON FABIANO DE SIQUEIRA 

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 
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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 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005739-50.2020.8.11.0002

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:

UBIRAJARA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005739-50.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL 

VARZEA GRANDE EXECUTADO: UBIRAJARA DE SOUZA 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 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005741-20.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA UNIVERSIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005741-20.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL 

VILLA UNIVERSIA EXECUTADO: AURORA CONSTRUCOES 

INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP Vistos etc. Trata-se de 

execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte EXECUTADA 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito cobrado, 

POR CARTA COM AR, valendo este despacho como carta de citação. 

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 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005744-72.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA UNIVERSIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005744-72.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL 

VILLA UNIVERSIA EXECUTADO: AURORA CONSTRUCOES 

INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP Vistos etc. Trata-se de 

execução extrajudicial. 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 
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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 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005752-49.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO SOL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA KAROLYNE ASSUNCAO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005752-49.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO SOL EXECUTADO: ANA KAROLYNE ASSUNCAO DOS 

SANTOS Vistos etc. Trata-se de execução extrajudicial. 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 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005756-86.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA UNIVERSIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EULINA PIRES DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005756-86.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL 

VILLA UNIVERSIA EXECUTADO: EULINA PIRES DE MORAES Vistos etc. 

Trata-se de execução extrajudicial. 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 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005757-71.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA UNIVERSIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIZETE CAPISTRANO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005757-71.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL 

VILLA UNIVERSIA EXECUTADO: MARIZETE CAPISTRANO DE OLIVEIRA 

Vistos etc. Trata-se de execução extrajudicial. 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 

conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbadoou retidopela 

secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - Não sendo localizados 
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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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005759-41.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO POENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005759-41.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO POENTE EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. 

Trata-se de execução extrajudicial. 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 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005794-98.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO SOL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELLE MARQUES MINIGUINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005794-98.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO SOL EXECUTADO: FRANCIELLE MARQUES MINIGUINI Vistos 

etc. Trata-se de execução extrajudicial. 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 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005760-26.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA UNIVERSIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARBARA ANCHIETA VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005760-26.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL 

VILLA UNIVERSIA EXECUTADO: BARBARA ANCHIETA VIEIRA Vistos etc. 

Trata-se de execução extrajudicial. 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 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005804-45.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO POENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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RAISA TAYLEM SILVA NERY (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005804-45.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO POENTE EXECUTADO: RAISA TAYLEM SILVA NERY Vistos 

etc. Trata-se de execução extrajudicial. 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 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005762-93.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA UNIVERSIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA LIE KUROYANAGI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005762-93.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL 

VILLA UNIVERSIA EXECUTADO: VANESSA LIE KUROYANAGI Vistos etc. 

Trata-se de execução extrajudicial. 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 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005803-60.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO SOL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIA GONCALVES PIAU ALMADA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005803-60.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO SOL EXECUTADO: CLEIA GONCALVES PIAU ALMADA 

Vistos etc. Trata-se de execução extrajudicial. 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 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005854-71.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO POENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LEONEIDE LINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005854-71.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO POENTE EXECUTADO: MARIA LEONEIDE LINS Vistos etc. 

Trata-se de execução extrajudicial. 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, 
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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 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005764-63.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO POENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICA CRISTINA DA SILVA SANTOS MAXIMIANO (EXECUTADO)

CELIO BATISTA MAXIMIANO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005764-63.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO POENTE EXECUTADO: ERICA CRISTINA DA SILVA SANTOS 

MAXIMIANO, CELIO BATISTA MAXIMIANO Vistos etc. Trata-se de 

execução extrajudicial. 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 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005827-88.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO POENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA ALMEIDA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005827-88.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO POENTE EXECUTADO: BRUNA ALMEIDA DA SILVA Vistos 

etc. Trata-se de execução extrajudicial. 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 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005825-21.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO SOL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA MARA RODRIGUES DA FONSECA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005825-21.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO SOL EXECUTADO: SANDRA MARA RODRIGUES DA 

FONSECA Vistos etc. Trata-se de execução extrajudicial. 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, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069717/3/2020 Página 308 de 426



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 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005771-55.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO POENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVELINO ALVES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

MARLENE BARROS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005771-55.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO POENTE EXECUTADO: AVELINO ALVES DE ALMEIDA, 

MARLENE BARROS DA SILVA Vistos etc. Trata-se de execução 

extrajudicial. 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 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005886-76.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOEMI RIBEIRO TEIXEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005886-76.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: NOEMI RIBEIRO TEIXEIRA Vistos etc. Trata-se de 

execução extrajudicial. 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 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005887-61.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO POENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENIS MARCEL ANTONIO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005887-61.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO POENTE EXECUTADO: DENIS MARCEL ANTONIO DE 

OLIVEIRA Vistos etc. Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a 

CITAÇÃO da parte EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA 

DESTA DECISÃO COMO CARTA. 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005902-30.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO SOL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SALETE LUSTOSA SABINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005902-30.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO SOL EXECUTADO: MARIA SALETE LUSTOSA SABINO 

Vistos etc. Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da 

parte EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

do débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA 

DECISÃO COMO CARTA. 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 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005905-82.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO SOL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSIMARA VALENTIM DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005905-82.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO SOL EXECUTADO: GILSIMARA VALENTIM DA SILVA Vistos 

etc. Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte 

EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO 

COMO CARTA. 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 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005938-72.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO SOL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILAS SILVA RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005938-72.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO SOL EXECUTADO: SILAS SILVA RODRIGUES Vistos etc. 

Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte 

EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO 

COMO CARTA. 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 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005943-94.2020.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO POENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA BRASILINA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005943-94.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO POENTE EXECUTADO: ALESSANDRA BRASILINA DA 

SILVA Vistos etc. DEFIRO o pedido de substituição o polo passivo, 

fazendo constar WELLINGTON WILSON DE CAMPOS, CPF 

034.364.771-09, conforme ID 29591742, diante da cláusula segunda e 

quarta do contrato de compra e venda (ID 29591743). DEFIRO também o 

ajuste no valor da causa, devendo ser adequado para R$ 6.828,07 (seis 

mil oitocentos e vinte e oito reais e sete centavos). Trata-se de execução 

extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte EXECUTADA para, no prazo 

de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito cobrado, POR CARTA 

COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO COMO CARTA. 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 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005944-79.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO SOL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANIO GRACIANO PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005944-79.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO SOL EXECUTADO: JANIO GRACIANO PEREIRA Vistos etc. 

Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte 

EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO 

COMO CARTA. 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 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005936-05.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO SOL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAUE HASSE ABREU (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005936-05.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO SOL EXECUTADO: KAUE HASSE ABREU Vistos etc. 

Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte 

EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO 

COMO CARTA. 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 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005947-34.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO SOL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

LEOMAR JACINTO TOFANELLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005947-34.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO SOL EXECUTADO: LEOMAR JACINTO TOFANELLI Vistos 

etc. Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte 

EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO 

COMO CARTA. 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 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005958-63.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO SOL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO MARTINS VIEIRA NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005958-63.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO SOL EXECUTADO: SEBASTIAO MARTINS VIEIRA NETO 

Vistos etc. Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da 

parte EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

do débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA 

DECISÃO COMO CARTA. 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 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005954-26.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO SOL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGER ROBERTH BRANDAO DOS REIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005954-26.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO SOL EXECUTADO: REGER ROBERTH BRANDAO DOS REIS 

Vistos etc. Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da 

parte EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

do débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA 

DECISÃO COMO CARTA. 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 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005950-86.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO POENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANY ASSUNCAO RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005950-86.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO POENTE EXECUTADO: ROSANY ASSUNCAO RODRIGUES 
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Vistos etc. Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da 

parte EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

do débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA 

DECISÃO COMO CARTA. 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 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005951-71.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO SOL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS FERNANDO MARQUES MIRANDA DE SOUZA GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005951-71.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO SOL EXECUTADO: LUIS FERNANDO MARQUES MIRANDA 

DE SOUZA GOMES Vistos etc. Trata-se de execução extrajudicial. 

DETERMINO a CITAÇÃO da parte EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento do débito cobrado, POR CARTA COM AR, 

VALENDO A VIA DESTA DECISÃO COMO CARTA. 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 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005952-56.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO SOL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRIK JOSE TOSTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005952-56.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO SOL EXECUTADO: PATRIK JOSE TOSTI Vistos etc. Trata-se 

de execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte EXECUTADA 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito cobrado, 

POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO COMO CARTA. 

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 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005967-25.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO POENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005967-25.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO POENTE EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. 

Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte 

EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO 

COMO CARTA. 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 
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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 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006001-97.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA UNIVERSIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL CLERIO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006001-97.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL 

VILLA UNIVERSIA EXECUTADO: RAFAEL CLERIO DOS SANTOS Vistos 

etc. Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte 

EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO 

COMO CARTA. 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 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005991-53.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO POENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAYANE SANTOS OLIVEIRA COSTA (EXECUTADO)

WESLEY UMBELINO DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005991-53.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO POENTE EXECUTADO: DAYANE SANTOS OLIVEIRA 

COSTA, WESLEY UMBELINO DA COSTA Vistos etc. Trata-se de execução 

extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte EXECUTADA para, no prazo 

de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito cobrado, POR CARTA 

COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO COMO CARTA. 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 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006003-67.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA UNIVERSIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO CAMPOS DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006003-67.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL 

VILLA UNIVERSIA EXECUTADO: MAURICIO CAMPOS DA COSTA Vistos 

etc. Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte 

EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO 

COMO CARTA. 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 
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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 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006006-22.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO POENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS COSTA CAMARGO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006006-22.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO POENTE EXECUTADO: THAIS COSTA CAMARGO Vistos 

etc. Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte 

EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO 

COMO CARTA. 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 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006012-29.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA UNIVERSIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PIERRE PAOLO PADUA NOBRE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006012-29.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL 

VILLA UNIVERSIA EXECUTADO: PIERRE PAOLO PADUA NOBRE Vistos 

etc. Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte 

EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO 

COMO CARTA. 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 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006019-21.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA UNIVERSIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FK PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006019-21.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL 

VILLA UNIVERSIA EXECUTADO: FK PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS 

LTDA - ME Vistos etc. Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a 

CITAÇÃO da parte EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA 

DESTA DECISÃO COMO CARTA. 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 

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 
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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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007846-67.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ MACIEL DE SOUZA JUNIOR (EXECUTADO)

FERNANDA BAEZ DA SILVA GOMES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1007846-67.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL 

ESMERALDA EXECUTADO: LUIZ MACIEL DE SOUZA JUNIOR, FERNANDA 

BAEZ DA SILVA GOMES DE SOUZA Vistos etc. Trata-se de execução 

extrajudicial. 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 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007931-53.2020.8.11.0002

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:

FABIO ANDRE SCHMAEDECKE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1007931-53.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO FLORAIS DA 

MATA EXECUTADO: FABIO ANDRE SCHMAEDECKE Vistos etc. Trata-se 

de execução extrajudicial. 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 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006030-50.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA UNIVERSIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALPHA PARTICIPACOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006030-50.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL 

VILLA UNIVERSIA EXECUTADO: ALPHA PARTICIPACOES LTDA Vistos etc. 

Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte 

EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO 

COMO CARTA. 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 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005000-77.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

CELINA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005000-77.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: AMILTON DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: CELINA DOS SANTOS Vistos etc. Trata-se de execução 

extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte EXECUTADA para, no prazo 

de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito cobrado, POR CARTA 

COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO COMO CARTA. 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 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006067-77.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO POENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAYAMI BRUNA ALMEIDA EPAMINONDAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006067-77.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO POENTE EXECUTADO: RAYAMI BRUNA ALMEIDA 

EPAMINONDAS Vistos etc. Trata-se de execução extrajudicial. 

DETERMINO a CITAÇÃO da parte EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento do débito cobrado, POR CARTA COM AR, 

VALENDO A VIA DESTA DECISÃO COMO CARTA. 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 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006074-69.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO POENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELOISA ALVES BATISTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006074-69.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO POENTE EXECUTADO: HELOISA ALVES BATISTA Vistos 

etc. Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte 

EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO 

COMO CARTA. 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 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006069-47.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO SOL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006069-47.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO SOL EXECUTADO: MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE 

LTDA Vistos etc. Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a 
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CITAÇÃO da parte EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA 

DESTA DECISÃO COMO CARTA. 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 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006038-27.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO SOL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALMITA CHAGAS DE MENDONCA ROCHA (EXECUTADO)

SEBASTIAO BENILDO ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006038-27.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO SOL EXECUTADO: CALMITA CHAGAS DE MENDONCA 

ROCHA, SEBASTIAO BENILDO ROCHA Vistos etc. Trata-se de execução 

extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte EXECUTADA para, no prazo 

de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito cobrado, POR CARTA 

COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO COMO CARTA. 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 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006283-38.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO POENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE RODRIGUES MELGACO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006283-38.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO POENTE EXECUTADO: ANDRE RODRIGUES MELGACO DOS 

SANTOS Vistos etc. Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a 

CITAÇÃO da parte EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA 

DESTA DECISÃO COMO CARTA. 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 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006042-64.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO SOL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KANAN CEZAR VASCONCELOS (EXECUTADO)

THAIS AVELAR DIAS LEMOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006042-64.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO SOL EXECUTADO: THAIS AVELAR DIAS LEMOS, KANAN 

CEZAR VASCONCELOS Vistos etc. Trata-se de execução extrajudicial. 

DETERMINO a CITAÇÃO da parte EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento do débito cobrado, POR CARTA COM AR, 

VALENDO A VIA DESTA DECISÃO COMO CARTA. 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 
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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 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006114-51.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO POENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS ALEXSANDER DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006114-51.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO POENTE EXECUTADO: LUCAS ALEXSANDER DOS SANTOS 

Vistos etc. Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da 

parte EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

do débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA 

DECISÃO COMO CARTA. 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 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006082-46.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO SOL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIA RIBEIRO SANTOS (EXECUTADO)

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006082-46.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO SOL EXECUTADO: FABRICIA RIBEIRO SANTOS, MRV PRIME 

XVII INCORPORACOES SPE LTDA Vistos etc. Trata-se de execução 

extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte EXECUTADA para, no prazo 

de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito cobrado, POR CARTA 

COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO COMO CARTA. 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 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006117-06.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO POENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JENIFFER DE OLIVEIRA DOS REIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006117-06.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO POENTE EXECUTADO: JENIFFER DE OLIVEIRA DOS REIS 

Vistos etc. Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da 

parte EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

do débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA 

DECISÃO COMO CARTA. 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 
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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 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006288-60.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO POENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOELIA RODRIGUES NUNES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006288-60.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO POENTE EXECUTADO: SOELIA RODRIGUES NUNES DE 

SOUZA Vistos etc. Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a 

CITAÇÃO da parte EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA 

DESTA DECISÃO COMO CARTA. 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 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006292-97.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO POENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR JOSE RIBEIRO DE MORAIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006292-97.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO POENTE EXECUTADO: VICTOR JOSE RIBEIRO DE MORAIS 

Vistos etc. Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da 

parte EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

do débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA 

DECISÃO COMO CARTA. 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 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006304-14.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO POENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE ALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006304-14.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO POENTE EXECUTADO: JAQUELINE ALVES DE OLIVEIRA 

Vistos etc. Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da 

parte EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

do débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA 

DECISÃO COMO CARTA. 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 

conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbadoou retidopela 

secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - Não sendo localizados 
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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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006290-30.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO POENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANIL MARIA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006290-30.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO POENTE EXECUTADO: IVANIL MARIA DA SILVA Vistos etc. 

Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte 

EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO 

COMO CARTA. 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 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006297-22.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO POENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANIA GONCALVES DE CAMPOS (EXECUTADO)

JOSE CLEMENTE DE CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006297-22.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO POENTE EXECUTADO: JOSE CLEMENTE DE CAMPOS, 

ROSANIA GONCALVES DE CAMPOS Vistos etc. Trata-se de execução 

extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte EXECUTADA para, no prazo 

de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito cobrado, POR CARTA 

COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO COMO CARTA. 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 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006318-95.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO POENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCINEIDE MENDES DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006318-95.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO POENTE EXECUTADO: JUCINEIDE MENDES DE ARRUDA 

Vistos etc. Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da 

parte EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

do débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA 

DECISÃO COMO CARTA. 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 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006328-42.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO POENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMANOELLE DOMINGAS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006328-42.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO POENTE EXECUTADO: EMANOELLE DOMINGAS DE 

OLIVEIRA Vistos etc. Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a 

CITAÇÃO da parte EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA 

DESTA DECISÃO COMO CARTA. 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 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006340-56.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO POENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA DE SOUZA SAO PEDRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006340-56.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO POENTE EXECUTADO: VERA LUCIA DE SOUZA SAO 

PEDRO Vistos etc. Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a 

CITAÇÃO da parte EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA 

DESTA DECISÃO COMO CARTA. 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 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006352-70.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO POENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLE DE MORAIS GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006352-70.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO POENTE EXECUTADO: DANIELLE DE MORAIS GOMES 

Vistos etc. Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da 

parte EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

do débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA 

DECISÃO COMO CARTA. 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 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006350-03.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO POENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA HASSE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069717/3/2020 Página 322 de 426



CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006350-03.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO POENTE EXECUTADO: ELISANGELA HASSE Vistos etc. 

Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte 

EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO 

COMO CARTA. 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 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006378-68.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO POENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO DALMOLIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006378-68.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO POENTE EXECUTADO: BRUNO DALMOLIN Vistos etc. 

Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte 

EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO 

COMO CARTA. 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 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006362-17.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO POENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA MARIA LEITE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006362-17.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO POENTE EXECUTADO: BRUNA MARIA LEITE Vistos etc. 

Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte 

EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO 

COMO CARTA. 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 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006382-08.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO POENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILEI LEMES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006382-08.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO POENTE EXECUTADO: EDILEI LEMES DA SILVA Vistos etc. 

Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte 

EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO 

COMO CARTA. 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 
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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 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006361-32.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO POENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIETE MARQUES DE CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006361-32.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO POENTE EXECUTADO: ELIETE MARQUES DE CAMPOS 

Vistos etc. Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da 

parte EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

do débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA 

DECISÃO COMO CARTA. 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 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006383-90.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO POENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO BRASILIANO FOGACIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006383-90.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO POENTE EXECUTADO: REGINALDO BRASILIANO FOGACIO 

Vistos etc. Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da 

parte EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

do débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA 

DECISÃO COMO CARTA. 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 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006405-51.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO POENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOZIAS FERREIRA DOS ANJOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006405-51.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO POENTE EXECUTADO: JOZIAS FERREIRA DOS ANJOS 

Vistos etc. Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da 

parte EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

do débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA 

DECISÃO COMO CARTA. 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 
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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 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006450-55.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DOS MONTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XXI INCORPORACOES SPE LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006450-55.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DOS MONTES EXECUTADO: MRV PRIME XXI INCORPORACOES 

SPE LTDA Vistos etc. Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a 

CITAÇÃO da parte EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA 

DESTA DECISÃO COMO CARTA. 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 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006503-36.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA UNIVERSIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TERRAVAN CONSTRUCOES EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006503-36.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL 

VILLA UNIVERSIA EXECUTADO: TERRAVAN CONSTRUCOES EIRELI - EPP 

Vistos etc. Trata-se de execução extrajudicial. 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 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006815-12.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO RESIDENCIAL BANDEIRANTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL BATISTA LOPES FLORENCIO OAB - MT12239-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANA GOMES PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006815-12.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL 

BANDEIRANTES EXECUTADO: ELIANA GOMES PEREIRA Vistos etc. 

Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte 

EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO 

COMO CARTA. 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 conciliação ou prazo assinado, a fim de ser 

carimbadoou retidopela secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - 
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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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006642-85.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CHAPADA VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR PINHEIRO CARDOSO DUARTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006642-85.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO CHAPADA 

VERDE EXECUTADO: VICTOR PINHEIRO CARDOSO DUARTE Vistos etc. 

Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte 

EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO 

COMO CARTA. 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 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006847-17.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CHAPADA VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICH UGERDES RODRIGUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006847-17.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO CHAPADA 

VERDE EXECUTADO: ERICH UGERDES RODRIGUES DOS SANTOS Vistos 

etc. Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte 

EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO 

COMO CARTA. 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 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006852-39.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CHAPADA VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIANA CAROLINA MARTINS DA ROCHA (EXECUTADO)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006852-39.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO CHAPADA 

VERDE EXECUTADO: MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA 

INCORPORACOES SPE LTDA, ARIANA CAROLINA MARTINS DA ROCHA 

Vistos etc. Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da 

parte EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

do débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA 

DECISÃO COMO CARTA. 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 

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069717/3/2020 Página 326 de 426



Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006676-60.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CHAPADA VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO ARRUDA PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006676-60.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO CHAPADA 

VERDE EXECUTADO: RODRIGO ARRUDA PEREIRA Vistos etc. Trata-se de 

execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte EXECUTADA 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito cobrado, 

POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO COMO CARTA. 

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 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006849-84.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CHAPADA VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOICE CAROLINE GAMA ARRAIS WEBER (EXECUTADO)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006849-84.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO CHAPADA 

VERDE EXECUTADO: MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA 

INCORPORACOES SPE LTDA, JOICE CAROLINE GAMA ARRAIS WEBER 

Vistos etc. Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da 

parte EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

do débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA 

DECISÃO COMO CARTA. 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 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006857-61.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CHAPADA VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STEPHANNI FIGUEIREDO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006857-61.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO CHAPADA 

VERDE EXECUTADO: STEPHANNI FIGUEIREDO DA SILVA Vistos etc. 

Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte 

EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO 

COMO CARTA. 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 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006860-16.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CHAPADA VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006860-16.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO CHAPADA 

VERDE EXECUTADO: MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA 

INCORPORACOES SPE LTDA Vistos etc. Trata-se de execução 

extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte EXECUTADA para, no prazo 

de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito cobrado, POR CARTA 

COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO COMO CARTA. 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 

conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbado ou retido pela 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006460-02.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO POENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO MODESTO DA SILVA ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006460-02.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO POENTE EXECUTADO: FERNANDO MODESTO DA SILVA 

ALMEIDA Vistos etc. Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a 

CITAÇÃO da parte EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA 

DESTA DECISÃO COMO CARTA. 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 

conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbado ou retido pela 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006855-91.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CHAPADA VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (EXECUTADO)

ROBERT AUGUSTO DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006855-91.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO CHAPADA 

VERDE EXECUTADO: MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA 

INCORPORACOES SPE LTDA, ROBERT AUGUSTO DE ARRUDA Vistos etc. 

Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte 

EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO 

COMO CARTA. 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 conciliação ou prazo assinado, a fim de ser 

carimbado ou retido pela 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006856-76.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CHAPADA VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAMELLA DELAZARI PIRES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006856-76.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO CHAPADA 

VERDE EXECUTADO: PAMELLA DELAZARI PIRES Vistos etc. Trata-se de 

execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte EXECUTADA 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito cobrado, 

POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO COMO CARTA. 

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 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006881-89.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CHAPADA VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAYANE DA GAMA CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006881-89.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO CHAPADA 

VERDE EXECUTADO: DAYANE DA GAMA CARVALHO Vistos etc. 

Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte 

EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO 

COMO CARTA. 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 conciliação ou prazo assinado, a fim de ser 

carimbado ou retido pela 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006861-98.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CHAPADA VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006861-98.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO CHAPADA 

VERDE EXECUTADO: MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA 

INCORPORACOES SPE LTDA Vistos etc. Trata-se de execução 

extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte EXECUTADA para, no prazo 

de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito cobrado, POR CARTA 

COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO COMO CARTA. 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 

conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbado ou retido pela 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006885-29.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CHAPADA VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA PEREIRA GONCALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006885-29.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO CHAPADA 

VERDE EXECUTADO: ANDREIA PEREIRA GONCALVES Vistos etc. 

Trata-se de execução extrajudicial. À SECRETARIA, proceder com a 

inclusão da parte executada MARLON DE ALMEIDA TOSTE em sistema, 

conforme petição inicial, por se tratar de cônjuge. DETERMINO a CITAÇÃO 

da parte EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 
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pagamento do débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA 

DESTA DECISÃO COMO CARTA. 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 

conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbado ou retido pela 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006869-75.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CHAPADA VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA FERREIRA CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006869-75.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO CHAPADA 

VERDE EXECUTADO: ELIZANGELA FERREIRA CARVALHO Vistos etc. 

Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte 

EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO 

COMO CARTA. 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 conciliação ou prazo assinado, a fim de ser 

carimbado ou retido pela 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006873-15.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CHAPADA VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA FEITOSA VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006873-15.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO CHAPADA 

VERDE EXECUTADO: VANESSA FEITOSA VIEIRA Vistos etc. Trata-se de 

execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte EXECUTADA 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito cobrado, 

POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO COMO CARTA. 

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 conciliação ou prazo assinado, a fim de ser 

carimbado ou retido pela 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006901-80.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CHAPADA VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006901-80.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO CHAPADA 

VERDE EXECUTADO: MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA 

INCORPORACOES SPE LTDA Vistos etc. Trata-se de execução 

extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte EXECUTADA para, no prazo 

de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito cobrado, POR CARTA 

COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO COMO CARTA. 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 
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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 

conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbado ou retido pela 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006888-81.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CHAPADA VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL DE FRANCA FIGUEIREDO (EXECUTADO)

MARCIONEYA SOUZA SANTANA FIGUEIREDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006888-81.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO CHAPADA 

VERDE EXECUTADO: SAMUEL DE FRANCA FIGUEIREDO, MARCIONEYA 

SOUZA SANTANA FIGUEIREDO Vistos etc. Trata-se de execução 

extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte EXECUTADA para, no prazo 

de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito cobrado, POR CARTA 

COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO COMO CARTA. 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 

conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbado ou retido pela 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006897-43.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CHAPADA VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI MARTINS DA SILVA (EXECUTADO)

JONATHAN FELLIPE DA SILVA CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006897-43.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO CHAPADA 

VERDE EXECUTADO: JONATHAN FELLIPE DA SILVA CARVALHO, ROSELI 

MARTINS DA SILVA Vistos etc. Trata-se de execução extrajudicial. 

DETERMINO a CITAÇÃO da parte EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento do débito cobrado, POR CARTA COM AR, 

VALENDO A VIA DESTA DECISÃO COMO CARTA. 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 

conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbado ou retido pela 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006891-36.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CHAPADA VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRKO FAVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006891-36.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO CHAPADA 

VERDE EXECUTADO: MIRKO FAVA Vistos etc. Trata-se de execução 

extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte EXECUTADA para, no prazo 

de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito cobrado, POR CARTA 

COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO COMO CARTA. 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 
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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 

conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbado ou retido pela 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006045-19.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO SOL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO CUELHO MARTINS (EXECUTADO)

THATIANA BRAZ JARDINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006045-19.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO SOL EXECUTADO: THATIANA BRAZ JARDINI, RICARDO 

CUELHO MARTINS Vistos etc. Trata-se de execução extrajudicial. 

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 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006055-63.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL OAB - MT24549-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA CONCEICAO NEVES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006055-63.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: LUARA EUGENIA PAIVA DE 

ALMEIDA AMARAL EXECUTADO: MARIA DA CONCEICAO NEVES DE 

SOUZA 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, comprovante de residência da 

exequente, atualizado com emissão de no máximo 90 dias, e em nome 

próprio. 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 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006091-08.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO POENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE SILVA PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006091-08.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO POENTE EXECUTADO: JOSIANE SILVA PEREIRA 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, qualificando a 

parte executada JOSIANE SILVA PEREIRA, caso haja interesse em 

prosseguir a execução perante esta, uma vez que a mesma consta 

cadastrada em sistema, em divergência à petição inicial. 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 
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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 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006103-22.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO SOL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ DOS SANTOS (EXECUTADO)

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006103-22.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO SOL EXECUTADO: MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE 

LTDA, WASHINGTON LUIZ DOS SANTOS 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, qualificando a parte CLEIA 

CRISTINA CASTRO, caso haja interesse em prosseguir a execução 

perante esta, uma vez que consta cadastrada em sistema, em divergência 

à petição inicial, onde somente há SIRLEY APARECIDA DE ALMEIDA CRUZ, 

a qual não foi cadastrada no sistema. 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 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006101-52.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO POENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIA CRISTINA CASTRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006101-52.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO POENTE EXECUTADO: CLEIA CRISTINA CASTRO 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, qualificando a 

parte CLEIA CRISTINA CASTRO, uma vez que foi cadastrada em sistema, 

informando se pretende prosseguir a execução com esta, bem como a 

parte SIRLEY APARECIDA DE ALMEIDA CRUZ, indicada na petição inicial, 

mas não incluída no cadastro em sistema. 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 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006110-14.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO POENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO DE MELO GARCIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006110-14.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO POENTE EXECUTADO: DANILO DE MELO GARCIA 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, 

qualificando a parte DANILO DE MELO GARCIA, uma vez que foi 

cadastrada em sistema, informando se pretende prosseguir a execução 

com esta, bem como a parte LEIDEANE SANDRA DE ASSIS, indicada na 

petição inicial, mas não incluída no cadastro em sistema. 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 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006285-08.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO POENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO AZEVEDO DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006285-08.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO POENTE EXECUTADO: FABIO AZEVEDO DE SOUSA 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, 

qualificando a parte FABIO AZEVEDO DE SOUSA, uma vez que foi 

cadastrada em sistema, informando se pretende prosseguir a execução 

com esta, bem como a parte LAERCIO APARECIDO DE SOUZA, indicada 

na petição inicial, mas não incluída no cadastro em sistema. 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 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006257-40.2020.8.11.0002

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:

EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006257-40.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: FUNDACAO ESCOLA 

SUPERIOR DO MIN PUBLICO DE MATO GROSSO EXECUTADO: EVELIN 

DAYANE PEDROSO BELIZARIO 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 23.02.2018. 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 
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feito, segundo o que dispõe o Enunciado 126 do FONAJE/2009,in verbis: 

ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de 

crédito será digitalizado e o original apresentado até a sessão de 

conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbadoou retidopela 

secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - Não sendo localizados 

bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte exequente para que os 

indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, DEFIRO as benesses do 

Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006324-05.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO POENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAIR GONCALVES DA SILVA JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006324-05.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO POENTE EXECUTADO: ALTAIR GONCALVES DA SILVA 

JUNIOR 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, qualificando a parte ALTAIR GONCALVES DA SILVA JUNIOR, 

uma vez que foi cadastrada em sistema, informando se pretende 

prosseguir a execução com esta, bem como a parte BRUNA CARVALHO 

DE MORAES, indicada na petição inicial, mas não incluída no cadastro em 

sistema. 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 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018796-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NERES MACEDO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSAO JURE FERREIRA SALES OAB - MT9372-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. 1018796-72.2019.8.11.0002 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: CASSAO 

JURE FERREIRA SALES - MT9372-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, 14 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 14/03/2020 

18:59:28

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016318-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR PEREIRA RIVELO DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT8083-O (ADVOGADO(A))

GESSICA BRUGNHAGO VITALINO OAB - MT24999/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

PATO DO MATO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1016318-91.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 22/01/2020 Hora: 15:25 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

29/11/2019 13:58:23

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016318-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR PEREIRA RIVELO DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT8083-O (ADVOGADO(A))

GESSICA BRUGNHAGO VITALINO OAB - MT24999/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

PATO DO MATO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1016318-91.2019.8.11.0002 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) REQUERIDOS: 

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - SP117417-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, 14 de março 

de 2020. Assinado eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS 

ARANTES 14/03/2020 19:03:58

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018853-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL BISPO PEREIRA (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:
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TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1018853-90.2019.8.11.0002 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 ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 

42, § 2º, da Lei 9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 14 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 

14/03/2020 19:08:39

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013007-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR FELIPI WALBER RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

JULIO DA SILVA RIBEIRO OAB - MT19838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS34607-O (ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO CANCELADA PARA 21/10/2019 17:10 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013007-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR FELIPI WALBER RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

JULIO DA SILVA RIBEIRO OAB - MT19838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS34607-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1013007-92.2019.8.11.0002 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) Advogados do(a) REQUERENTE: 

VITOR BERNARDINELLI DACACHE - MT15361/O, JULIO DA SILVA RIBEIRO 

- MT19838-O, para apresentar as contrarrazões aos embargos de 

declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. VÁRZEA GRANDE, 14 de março 

de 2020. Assinado eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS 

ARANTES 14/03/2020 19:13:24

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011220-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RUBI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMBERG CARRIEL VIANA (EXECUTADO)

GLEIDY MARIA UBIRAJARA DE ARRUDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIULIANO RODRIGUES DE SOUZA LIMA OAB - MT18749-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1011220-28.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 29/01/2020 Hora: 14:40 

Assinado eletronicamente por: maira da silva moraes 04/12/2019 15:58:22

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011220-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RUBI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMBERG CARRIEL VIANA (EXECUTADO)

GLEIDY MARIA UBIRAJARA DE ARRUDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIULIANO RODRIGUES DE SOUZA LIMA OAB - MT18749-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1011220-28.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 29/01/2020 Hora: 14:40 

Assinado eletronicamente por: maira da silva moraes 04/12/2019 18:13:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017954-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANY DO NASCIMENTO (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))

 

Processo n. 1017954-92.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 1.002, da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: BERNARDO 

RIEGEL COELHO - RJ0164014A, FERNANDA RIBEIRO DAROLD - 

MT0012037A-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, 15 de março de 2020. Assinado eletronicamente por: ANA LEIA 

CANDINE RAMOS ARANTES 15/03/2020 07:42:05

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019577-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIS REGINA DA SILVA ROMA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1019577-94.2019.8.11.0002 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: 

MILTON JONES AMORIM VIEIRA - MT16216-O, para apresentar as 

contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. 

VÁRZEA GRANDE, 15 de março de 2020. Assinado eletronicamente por: 

ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 15/03/2020 07:45:46

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018375-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALDINETE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 
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(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1018375-82.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE 

ROBERTO BORGES PORTO - MT2854/B, para apresentar as 

contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. 

VÁRZEA GRANDE, 15 de março de 2020. Assinado eletronicamente por: 

ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 15/03/2020 07:49:01

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018529-03.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA OLIVEIRA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1018529-03.2019.8.11.0002 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: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-O, para apresentar as 

contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. 

VÁRZEA GRANDE, 15 de março de 2020. Assinado eletronicamente por: 

ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 15/03/2020 08:14:27

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018265-83.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS CARINA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1018265-83.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-O, para apresentar as 

contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. 

VÁRZEA GRANDE, 15 de março de 2020. Assinado eletronicamente por: 

ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 15/03/2020 08:16:59

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019543-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KEIZIANE BRUNA ROMANA (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. 1019543-22.2019.8.11.0002 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 ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 

42, § 2º, da Lei 9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 15 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 

15/03/2020 08:23:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014714-95.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ADRIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1014714-95.2019.8.11.0002 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, 15 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 

15/03/2020 08:24:54

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019879-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BATISTA DA CRUZ NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (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))

 

Processo n. 1019879-26.2019.8.11.0002 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: 

MARCELO AMBROSIO CINTRA - MT8934-O, para apresentar as 

contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. 

VÁRZEA GRANDE, 15 de março de 2020. Assinado eletronicamente por: 

ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 15/03/2020 08:31:13

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018171-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO OAB - MT24364-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1018171-38.2019.8.11.0002 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: RENYL 

FERREIRA BRITO CANDIDO - MT24364-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, 15 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 

15/03/2020 09:42:07

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019952-95.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE FERREIRA NUNES DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1019952-95.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 
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CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-O, para apresentar as 

contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. 

VÁRZEA GRANDE, 15 de março de 2020. Assinado eletronicamente por: 

ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 15/03/2020 10:00:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018617-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCICLEIA MARIA DUARTE (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1018617-41.2019.8.11.0002 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: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-O, para apresentar as 

contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. 

VÁRZEA GRANDE, 15 de março de 2020. Assinado eletronicamente por: 

ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 15/03/2020 10:03:35

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010135-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEANE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1010135-07.2019.8.11.0002 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: EDNA NUNES 

CORREA MARQUES - MT10529/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, 15 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 15/03/2020 

10:06:04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018767-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN CRISTINA ESPIRITO SANTO CRUZ (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT15912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KROTON EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1018767-22.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 27/01/2020 Hora: 15:40 

Assinado eletronicamente por: maira da silva moraes 02/12/2019 17:26:34

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018767-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN CRISTINA ESPIRITO SANTO CRUZ (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT15912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KROTON EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1018767-22.2019.8.11.0002 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: KAMILA 

MICHIKO TEISCHMANN - MT16962-O e Advogado do(a) REQUERIDO: 

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - MT16962-O , para apresentar as 

contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. 

VÁRZEA GRANDE, 15 de março de 2020. Assinado eletronicamente por: 

ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 15/03/2020 10:18:26

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016776-11.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VERALUCIA EVANGELISTA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT13624-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1016776-11.2019.8.11.0002 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: GLECY 

KELLY NUNES DE MELO - MT13624-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, 15 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 15/03/2020 

10:56:21

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014097-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA APARECIDA JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT10875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 04/11/2019 16:10 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014097-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA APARECIDA JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT10875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1014097-38.2019.8.11.0002 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: CAUE 

TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - SP357590-O , para apresentar as 

contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. 

VÁRZEA GRANDE, 15 de março de 2020. Assinado eletronicamente por: 

ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 15/03/2020 10:58:53
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018623-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVISON FIGUEIREDO SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1018623-48.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 1.002, da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: PAULO 

ANTONIO GUERRA - MT16276-O, para apresentar as contrarrazões ao 

recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 42, § 2º, da Lei 

9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 15 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 15/03/2020 

11:01:28

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1016327-53.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANICLEITON ALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1016327-53.2019.8.11.0002 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) EXECUTADO: ESTEVAO NOBRE QUIRINO - RO9658, 

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, 15 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 

15/03/2020 11:11:28

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019347-52.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO SEGOBIA REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495-B (ADVOGADO(A))

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)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1019347-52.2019.8.11.0002 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, 15 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 

15/03/2020 11:18:06

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018969-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINETE RONDON DE ALCANTARA (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1018969-96.2019.8.11.0002 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, 15 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 

15/03/2020 11:19:44

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018273-60.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA VERISSIMA ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA DE ROSSO AFONSO OAB - SP195972 (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1018273-60.2019.8.11.0002 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: FLAVIO 

LUCAS DI PIETRO MAIDANA - MT23541/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, 15 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 

15/03/2020 11:22:02

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008373-53.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO DOMINGOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1008373-53.2019.8.11.0002 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, 15 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 

15/03/2020 11:24:47

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014775-53.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO DUARTE GARCIA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ BARBOSA PEROZO OAB - MT0014844A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT17298-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1014775-53.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 1.002, da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 
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finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: BEATRIZ 

BARBOSA PEROZO - MT0014844A, 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, 15 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 15/03/2020 

11:34:59

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017892-52.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN LEAL DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE DE GOES AMARAL OAB - MT14951-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE 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: 

1017892-52.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 18/12/2019 Hora: 12:55 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

21/11/2019 15:52:26

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017892-52.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN LEAL DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE DE GOES AMARAL OAB - MT14951-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1017892-52.2019.8.11.0002 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 para apresentar as contrarrazões aos 

embargos de declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. VÁRZEA GRANDE, 

15 de março de 2020. Assinado eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE 

RAMOS ARANTES 15/03/2020 11:37:03

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019491-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO FERREIRA DA SILVA SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO OAB - MT24364-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CSF S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1019491-26.2019.8.11.0002 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: 

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP0247319A, 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, 15 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 

15/03/2020 11:41:29

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017246-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA GOMES CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZAN GOMES DE ANDRADE OAB - RJ157025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMA QUALIFICACAO PROFISSIONAL LTDA (REQUERIDO)

MOVEEDU CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO HENRIQUE FERREIRA VICENTE OAB - SP101599 

(ADVOGADO(A))

MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES OAB - MT0016155A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1017246-42.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 22/01/2020 Hora: 13:40 

Assinado eletronicamente 25/11/2019 15:42:52

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017246-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA GOMES CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZAN GOMES DE ANDRADE OAB - RJ157025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMA QUALIFICACAO PROFISSIONAL LTDA (REQUERIDO)

MOVEEDU CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO HENRIQUE FERREIRA VICENTE OAB - SP101599 

(ADVOGADO(A))

MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES OAB - MT0016155A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1017246-42.2019.8.11.0002 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: 

MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - MT0016155A-O e Advogado 

do(a) REQUERIDO: SERGIO HENRIQUE FERREIRA VICENTE - SP101599 , 

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, 15 de 

março de 2020. Assinado eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE 

RAMOS ARANTES 15/03/2020 11:47:05

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008593-17.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA OAB - MT17399-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1008593-17.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:DANIEL ELIAS 

PEREIRA DE PAULA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIEL ELIAS 

PEREIRA DE PAULA POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 22/04/2020 Hora: 15:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 15 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019939-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FRANCISCO TAVARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL PERES JUNIOR (REQUERIDO)

VANDA MARIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1019939-96.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOAO FRANCISCO TAVARES 

REQUERIDO: VANDA MARIA, SAMUEL PERES JUNIOR Vistos etc. Em 

análise aos autos, observa-se que a parte autora não foi devidamente 

intimada para comparecimento na audiência de conciliação designada. 
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Assim, designe-se nova audiência de conciliação. intimando-se as partes. 

Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1012844-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP157407-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1012844-15.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: AVON COSMÉTICOS LTDA 

EXECUTADO: ALINE CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA Vistos. Trata-se de 

processo em fase de cumprimento de sentença. A exequente, diante da 

ausência de pagamento voluntário, requer a penhora via sistema 

BacenJud. Assim, INTIMO a parte exequente para que apresente cálculo 

discriminado e atualizado do débito exequendo, nos termos do art. 524 do 

CPC, no prazo de 10 dias, sob pena de arquivamento. Após, retornem os 

autos conclusos. Intime-se. Às providências. Viviane Brito Rebello 

Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015987-12.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SORPACK COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOYCE GOMES DO PINHO (REQUERIDO)

JOYCE GOMES DO PINHO & CIA LTDA (REQUERIDO)

PAULO ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1015987-12.2019.8.11.0002 Reclamante: Sorpack Comércio 

Atacadista de Embalagens Ltda. - ME Reclamadas: Joyce Gomes do Pinho 

& Cia Ltda. (1ª Reclamada); Joyce Gomes do Pinho (2ª Reclamada) e Paulo 

Roberto Ferreira de Oliveira (3º Reclamado) DESPACHO Vistos etc. 

Consoante se extrai da “Certidão” anexa ao Id. nº 30051195, não houve 

retorno do AR correspondente à tentativa de citação da 1ª Reclamada. 

Destarte, DETERMINO para que seja designada uma nova audiência de 

conciliação, de acordo com a disponibilidade da pauta deste Juizado, bem 

como, seja providenciada a citação/intimação apenas da 1ª Reclamada, 

haja vista que os demais Réus, apesar de intimados, não compareceram 

na sessão de conciliação anteriormente realizada (Id. 26855880). 

Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002109-83.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SARIZA VIEIRA DA SILVA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARIZA VIEIRA DA SILVA CORREA OAB - MT23434/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KELLY OLIVEIRA DE ARAUJO OAB - DF21830-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Vistos, etc. Nos termos do art. 437 §1º do NCPC, intime-se a parte 

RECLAMADA para que manifeste acerca da petição e dos documentos 

juntados no 279782070, no prazo de 05 (CINCO) dias. Após o transcurso 

do prazo, conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Viviane Brito 

Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016380-34.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOZELINA DALVA ALMEIDA MIRANDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX JUNIOR DUARTE GOMES OAB - MT24560/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

DESPACHO Número do Processo: 1016380-34.2019.8.11.0002 Polo Ativo: 

Jozelina Dalva Almeida Miranda Polo Passivo: Energisa Mato Grosso 

Distribuidora de Energia S.A. Vistos etc. Em análise dos autos, observo 

que não há elementos probantes suficientes para a solução do litígio 

oposto entre as partes, sendo imprescindível maior dilação probatória. 

Ressalto que os áudios juntados na inicial não possuem nenhum tipo de 

comprovação quanto ao efetivo corte da energia, bem como a parte 

Requerida nega que houve a suspensão do fornecimento em 21.10.2019. 

DESIGNO Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 27/04/2020, às 

13:00 horas, que deverá ser dirigida pelo Juiz Leigo (Art. 37 da Lei 

9.099/95), a fim de que a Parte Requerente comprove os fatos, bem como 

para oitiva das partes e testemunhas, devendo para tanto as partes 

trazerem as testemunhas independente de intimação, sob pena de 

preclusão Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001060-07.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/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

 

DESPACHO Número do Processo: 1001060-07.2020.8.11.0002 Polo Ativo: 

Lucia Maria da Cruz Polo Passivo: Energisa Mato Grosso Distribuidora de 

Energia S.A. Vistos etc. Em análise dos autos, observo que não há 

elementos probantes suficientes para a solução do litígio oposto entre as 

partes, sendo imprescindível maior dilação probatória, conforme pleiteado 

pela parte Requerida na contestação, a fim de que comprove os fatos, 

bem como para oitiva das partes e testemunhas, devendo para tanto as 

partes trazerem as testemunhas independente de intimação, sob pena de 

preclusão. DESIGNO Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 

27/04/2020, às 13:30 horas, que deverá ser dirigida pelo Juiz Leigo (Art. 

37 da Lei 9.099/95). Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019123-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PEREIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcondes Rai Novack OAB - MT8571-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

DESPACHO Número do Processo: 1019123-17.2019.8.11.0002 Polo Ativo: 

José Carlos Pereira Martins Polo Passivo: Havan Lojas de Departamentos 

LTDA Vistos etc. Em análise dos autos, observo que não há elementos 
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probantes suficientes para a solução do litígio oposto entre as partes, 

sendo imprescindível maior dilação probatória, conforme pleiteado pela 

parte Requerida na audiência de conciliação, a fim de que comprove os 

fatos, bem como para oitiva das partes e testemunhas, devendo para 

tanto as partes trazerem as testemunhas independente de intimação, sob 

pena de preclusão. DESIGNO Audiência de Instrução e Julgamento para o 

dia 05/05/2020, às 09:00 horas, que deverá ser dirigida pelo Juiz Leigo 

(Art. 37 da Lei 9.099/95). Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019119-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO RIBEIRO DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcondes Rai Novack OAB - MT8571-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

DESPACHO Número do Processo: 1019119-77.2019.8.11.0002 Polo Ativo: 

Bruno Ribeiro Duarte Polo Passivo: Havan Lojas de Departamentos LTDA 

Vistos etc. Em análise dos autos, observo que não há elementos 

probantes suficientes para a solução do litígio oposto entre as partes, 

sendo imprescindível maior dilação probatória, conforme pleiteado pela 

parte Requerente na audiência de conciliação, a fim de que comprove os 

fatos, bem como para oitiva das partes e testemunhas, devendo para 

tanto as partes trazerem as testemunhas independente de intimação, sob 

pena de preclusão. DESIGNO Audiência de Instrução e Julgamento para o 

dia 05/05/2020, às 09:40 horas, que deverá ser dirigida pelo Juiz Leigo 

(Art. 37 da Lei 9.099/95). Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018349-84.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT13624-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

DESPACHO Número do Processo: 1018349-84.2019.8.11.0002 Polo Ativo: 

Luiz Nunes da Silva Polo Passivo: Energisa Mato Grosso Distribuidora de 

Energia S.A. Vistos etc. Em análise dos autos, observo que não há 

elementos probantes suficientes para a solução do litígio oposto entre as 

partes, sendo imprescindível maior dilação probatória, conforme pleiteado 

pela parte Requerente na impugnação a contestação, a fim de que 

comprove os fatos, bem como para oitiva das partes e testemunhas, 

devendo para tanto as partes trazerem as testemunhas independente de 

intimação, sob pena de preclusão. DESIGNO Audiência de Instrução e 

Julgamento para o dia 27/04/2020, às 14:00 horas, que deverá ser dirigida 

pelo Juiz Leigo (Art. 37 da Lei 9.099/95). Cumpra-se. Viviane Brito Rebello 

Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018279-67.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGNO JOSE DA SILVA OAB - MT19135-O (ADVOGADO(A))

NIWMAR SERPA OAB - MT19703-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

DESPACHO Número do Processo: 1018279-67.2019.8.11.0002 Polo Ativo: 

Antonio Alves Polo Passivo: Energisa Mato Grosso Distribuidora de 

Energia S.A. Vistos etc. Em análise dos autos, observo que não há 

elementos probantes suficientes para a solução do litígio oposto entre as 

partes, sendo imprescindível maior dilação probatória, conforme pleiteado 

pela parte Requerente na impugnação a contestação, a fim de que 

comprove os fatos, bem como para oitiva das partes e testemunhas, 

devendo para tanto as partes trazerem as testemunhas independente de 

intimação, sob pena de preclusão. DESIGNO Audiência de Instrução e 

Julgamento para o dia 27/04/2020, às 14:30 horas, que deverá ser dirigida 

pelo Juiz Leigo (Art. 37 da Lei 9.099/95). Cumpra-se. Viviane Brito Rebello 

Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018975-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENDRIO BAPTISTA TORMENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIEZER PEREIRA DE ANDRADE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KATIA DHAYANE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT20923/O-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1018975-06.2019.8.11.0002 Reclamante: ENDRIO BAPTISTA 

TORMENA Reclamado: ELIEZER PEREIRA DE ANDRADE DESPACHO Vistos 

etc. Após promover a análise dos andamentos processuais, este juízo 

constatou que, em sede de contestação, o Reclamado pugnou 

expressamente para que fosse designada uma audiência de instrução e 

julgamento. Destarte, em respeito ao pedido supracitado, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 07/05/2020, às 09h00min, a 

qual deverá ser dirigida pelo Juiz Leigo (art. 37 da Lei nº 9.099/95). INTIMO 

as partes para que compareçam e tragam as suas eventuais 

testemunhas. Às providências. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014074-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA GABRIELY DA SILVA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDYDAIME BARROS DE ALMEIDA OAB - MT16384 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1014074-92.2019.8.11.0002 Reclamante: KARINA GABRIELY 

DA SILVA MORAES Reclamado: IUNI EDUCACIONAL S/A. DESPACHO 

Vistos etc. Após promover a análise das manifestações apresentadas 

pelos litigantes, tenho que não subsistem elementos probantes suficientes 

para a solução do litígio, sendo imprescindível uma maior dilação 

probatória. Destarte, considerando ainda que, em sede de contestação, a 

Reclamada postulou pelo depoimento pessoal da parte Reclamante, 

DESIGNO uma Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 07 de maio 

de 2020, às 09h40 horas, a qual deverá ser dirigida pelo Juiz Leigo (art. 37 

da Lei nº 9.099/95). INTIMO as partes para que compareçam e tragam as 

suas eventuais testemunhas. Às providências. Viviane Brito Rebello 

Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018075-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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JUNIOR CEZAR TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710-O (ADVOGADO(A))

GENILAINE URUGUAY DE ALMEIDA CARLOS OAB - MT25947-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCIO BATISTA VIANA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS PAULO CORREIA PESCARA OAB - MT0022418A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1018075-23.2019.8.11.0002 Reclamante: Junior Cezar 

Teixeira Reclamado: Laercio Batista Viana DESPACHO Vistos etc. Após 

promover a análise dos andamentos processuais, este juízo constatou 

que, em sessão conciliatória (Id. nº 29142799), o Reclamado pugnou 

expressamente para que fosse designada uma audiência de instrução e 

julgamento. Destarte, em respeito ao pedido supracitado, bem como, a fim 

de possibilitar aos litigantes produzirem provas complementares para uma 

melhor elucidação dos fatos, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 07 de maio de 2020, às 10:20 horas, a qual deverá 

ser dirigida pelo Juiz Leigo (art. 37 da Lei nº 9.099/95). INTIMO as partes 

para que compareçam e tragam as suas eventuais testemunhas. Às 

providências. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018371-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI LEONIDIA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT13624-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Vistos etc. Em análise dos autos, observo que não há elementos 

probantes suficientes para a solução do litígio oposto entre as partes, 

tendo em vista o requerimento da parte autora ID 28703967, se torna 

imprescindível maior dilação probatória, motivo pelo qual DESIGNO 

Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 27/04/2020, às 15:00h, 

que deverá ser dirigida pela Juíza Leiga (Art. 37 da Lei 9.099/95). INTIMO 

AS PARTES PARA COMPARECEREM, cabendo-lhes trazer eventuais 

testemunhas na audiência, nos termos do artigo 34, da Lei n. 9.099/95. 

Intimem-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018355-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SIMONE ROMAO DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT13624-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Vistos etc. Em análise dos autos, observo que não há elementos 

probantes suficientes para a solução do litígio oposto entre as partes, 

tendo em vista o requerimento da parte autora ID 28703947, se torna 

imprescindível maior dilação probatória, motivo pelo qual DESIGNO 

Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 27/04/2020, às 15h30min, 

que deverá ser dirigida pela Juíza Leiga (Art. 37 da Lei 9.099/95). INTIMO 

AS PARTES PARA COMPARECEREM, cabendo-lhes trazer eventuais 

testemunhas na audiência, nos termos do artigo 34, da Lei n. 9.099/95. 

Intimem-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018361-98.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT13624-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Vistos etc. Em análise dos autos, observo que não há elementos 

probantes suficientes para a solução do litígio oposto entre as partes, 

tendo em vista o requerimento da parte autora ID 28703978, se torna 

imprescindível maior dilação probatória, motivo pelo qual DESIGNO 

Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 27/04/2020, às 16:00h, 

que deverá ser dirigida pela Juíza Leiga (Art. 37 da Lei 9.099/95). INTIMO 

AS PARTES PARA COMPARECEREM, cabendo-lhes trazer eventuais 

testemunhas na audiência, nos termos do artigo 34, da Lei n. 9.099/95. 

Intimem-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019318-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELLAINE MORAIS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEIA MARIA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1019318-02.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ELLAINE MORAIS SANTOS 

REQUERIDO: VALDINEIA MARIA DA SILVA Visto. Defiro o pedido da parte 

autora formulado no termo de audiencia do id 28637846, pelo que 

determino que seja designada nova data de audiencia de conciliação, 

citando-se a parte reclamada por meio de oficial de justiça. Expeça-se o 

competente mandado, constando o telefone da parte reclamada indicada 

no termo de audiencia e o endereço informado no processo. Intime-se a 

parte autora que não tem advogado no processo. Cumpra-se. Viviane 

Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006917-68.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALAFFER CRISTIAN DOS SANTOS SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT20935-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR OAB - MT20937-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Vistos etc. Em análise dos autos, observo que não há elementos 

probantes suficientes para a solução do litígio oposto entre as partes, 

tendo em vista o requerimento da parte Reclamada ID 26342940, se torna 

imprescindível maior dilação probatória, motivo pelo qual DESIGNO 

Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 04/05/2020, às 09:00h, 

que deverá ser dirigida pela Juíza Leiga (Art. 37 da Lei 9.099/95). INTIMO 

AS PARTES PARA COMPARECEREM, cabendo-lhes trazer eventuais 

testemunhas na audiência, nos termos do artigo 34, da Lei n. 9.099/95. 

Intimem-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018381-89.2019.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

SIVALDO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT13624-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Vistos etc. Em análise dos autos, observo que não há elementos 

probantes suficientes para a solução do litígio oposto entre as partes, 

tendo em vista o requerimento da parte autora ID 28703984, se torna 

imprescindível maior dilação probatória, motivo pelo qual DESIGNO 

Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 27/04/2020, às 16h30min, 

que deverá ser dirigida pela Juíza Leiga (Art. 37 da Lei 9.099/95). INTIMO 

AS PARTES PARA COMPARECEREM, cabendo-lhes trazer eventuais 

testemunhas na audiência, nos termos do artigo 34, da Lei n. 9.099/95. 

Intimem-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018179-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WHATUZY THAMARA LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL 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: 

1018179-15.2019.8.11.0002. REQUERENTE: WHATUZY THAMARA LEITE 

DA SILVA REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 

Visto. Verifica-se do processo que a parte reclamada não foi citada. 

Assim, determino que seja designada nova data para audiencia de 

conciliação, citando-se a parte reclamada, com as advertencias próprias 

do rito, intimando-se a parte autora. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello 

Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006294-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DOS SANTOS ROCHA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLY MOREIRA ALVES DA SILVA ROCHA OAB - MT0021651A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMILTON JOSE SOUSA MARTINS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELLYSON BRAGA MENDES OAB - MT21026/O (ADVOGADO(A))

ERLAN DE OLIVEIRA COSTA OAB - MT19176/O (ADVOGADO(A))

SIMONE MARIA SOUSA MARTINS OAB - MT12100/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006294-04.2019.8.11.0002. RECLAMANTE: FABIO DOS SANTOS ROCHA 

REQUERIDO: AMILTON JOSE SOUSA MARTINS Visto. Corrija-se o 

cadastro pois a parte autora não aparece como Reclamante, tendo sido 

cadastrada como Interessado. Verifica-se no termo de audiencia do id 

29736783 que a parte autora solicitou que a parte reclamada seja ouvida 

por carta precatória, ante a sua impossibilidade de comparecimento, 

conforme justificativa apresentada no ID 29621062. Defiro o pedido, 

expedindo-se carta precatória para oitiva da parte reclamada conforme 

solicitado. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015246-69.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE ALMEIDA PORTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1015246-69.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA JOSE DE ALMEIDA 

PORTO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Em análise dos autos, observo que é necessária 

a oitiva das partes e testemunhas, vez que a parte autora alega que a 

requerida efetuou o corte de energia em 17/10/2019 enquanto a requerida 

sustenta que não ocorreu corte/suspensão no fornecimento de energia na 

mencionada data, mas sim em dezembro/2018, motivo pelo qual DESIGNO 

audiência de Instrução para o dia 27/04/2020, às 17:00h, que deverá ser 

dirigida pelo(a) Juiz(a) Leigo(a) (Art. 37 da Lei 9.099/95). INTIMO AS 

PARTES PARA COMPARECEREM, cabendo-lhes trazer eventuais 

testemunhas na audiencia, sob pena de preclusão, nos termos do artigo 

34, da Lei n. 9.099/95. Às providências. Viviane Brito Rebello Isernhagen 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012580-95.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SOYANNE GIUSI DE ARRUDA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIARA FERNANDA CARNEIRO OAB - MT20371-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1012580-95.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SOYANNE GIUSI DE ARRUDA 

MARQUES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Em análise dos autos e tendo em vista o 

requerimento da parte autora em impugnação, observo que é necessária a 

oitiva das partes e testemunhas, motivo pelo qual DESIGNO audiência de 

Instrução para o dia 27/04/2020, às 17h30min, que deverá ser dirigida 

pelo(a) Juiz(a) Leigo(a) (Art. 37 da Lei 9.099/95). Intimo as partes para 

comparecerem, cabendo-lhes trazer eventuais testemunhas na audiência 

de instrução, sob pena de preclusão, nos termos do artigo 34, da Lei n. 

9.099/95. Às providências. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de 

Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016045-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADAUTO SANTOS DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FANNIA LAIS MARQUES FERRAZ OAB - MT0018507A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1016045-15.2019.8.11.0002. INTERESSADO: ADAUTO SANTOS DA SILVA 
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REQUERIDO: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Visto. Em análise dos 

autos e tendo em vista o requerimento da parte autora, observo que é 

necessária a oitiva das partes e testemunhas, motivo pelo qual DESIGNO 

audiência de Instrução para o dia 06/05/2020, às 09:00h, que deverá ser 

dirigida pelo(a) Juiz(a) Leigo(a) (Art. 37 da Lei 9.099/95). Intimo as partes 

para comparecerem, cabendo-lhes trazer eventuais testemunhas na 

audiência de instrução, sob pena de preclusão, nos termos do artigo 34, 

da Lei n. 9.099/95. Às providências. Viviane Brito Rebello Isernhagen. 

Juíza de Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015366-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VARLEI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES OAB - MT24463/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA DE PECAS BOY MOTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO DOS SANTOS COSTA OAB - MT0013593A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1015366-15.2019.8.11.0002. REQUERENTE: VARLEI DA SILVA 

REQUERIDO: DISTRIBUIDORA DE PECAS BOY MOTOS LTDA - ME Em 

análise dos autos e tendo em vista o requerimento da parte requerida, 

observo que é necessária a oitiva das partes e testemunhas, motivo pelo 

qual DESIGNO audiência de Instrução para o dia 06/05/2020, às 09h40min, 

que deverá ser dirigida pelo(a) Juiz(a) Leigo(a) (Art. 37 da Lei 9.099/95). 

Intimo as partes para comparecerem, cabendo-lhes trazer eventuais 

testemunhas na audiência de instrução, sob pena de preclusão, nos 

termos do artigo 34, da Lei n. 9.099/95. Às providências. Viviane Brito 

Rebello Isernhagen. Juíza de Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002289-02.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA BUENO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT13624-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 DESPACHO Processo: 

1002289-02.2020.8.11.0002. REQUERENTE: KARINA BUENO DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Visto. Em análise dos autos e tendo em vista o requerimento da parte 

autora, observo que é necessária a oitiva das partes e testemunhas, 

motivo pelo qual DESIGNO audiência de Instrução para o dia 27/04/2020, 

às 18:00h, que deverá ser dirigida pelo(a) Juiz(a) Leigo(a) (Art. 37 da Lei 

9.099/95). Intimo as partes para comparecerem, cabendo-lhes trazer 

eventuais testemunhas na audiência de instrução, sob pena de preclusão, 

nos termos do artigo 34, da Lei n. 9.099/95. Às providências. Viviane Brito 

Rebello Isernhagen. Juíza de Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019655-88.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA QUEIROZ TELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F MOTORS - LOJA DE AUTOMÓVEIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO OAB - MT6707-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO N. 1019655-88.2019.8.11.0002 DESPACHO Em análise dos 

autos observo que é necessária a oitiva das partes e testemunhas, motivo 

pelo qual DESIGNO audiência de Instrução para o dia 12/05/2020, às 

09:00h, que deverá ser dirigida pelo(a) Juiz(a) Leigo(a) (Art. 37 da Lei 

9.099/95). INTIMO AS PARTES PARA COMPARECEREM, cabendo-lhes 

trazer eventuais testemunhas na audiência, sob pena de preclusão, nos 

termos do artigo 34, da Lei n. 9.099/95. Às providências. Viviane Brito 

Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015964-66.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AXA SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR OAB - PR0020062A 

(ADVOGADO(A))

KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES OAB - 

SP327408-O (ADVOGADO(A))

PRISCILLA AKEMI OSHIRO OAB - SP0304931A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1015964-66.2019.8.11.0002. REQUERENTE: IVONE ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: AXA SEGUROS S.A., PERNAMBUCANAS FINANCIADORA 

S/A CRED FIN E INVESTIMENTO Visto. Em análise dos autos e tendo em 

vista o requerimento da parte autora, observo que é necessária a oitiva 

das partes e testemunhas, motivo pelo qual DESIGNO audiência de 

Instrução para o dia 06/05/2020, às 10h20min, que deverá ser dirigida 

pelo(a) Juiz(a) Leigo(a) (Art. 37 da Lei 9.099/95). Intimo as partes para 

comparecerem, cabendo-lhes trazer eventuais testemunhas na audiência 

de instrução, sob pena de preclusão, nos termos do artigo 34, da Lei n. 

9.099/95. Às providências. Viviane Brito Rebello Isernhagen. Juíza de 

Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020382-47.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON LUIZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADOS COMPER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1020382-47.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ANDERSON LUIZ DE SOUZA 

REQUERIDO: SUPERMERCADOS COMPER Vistos etc. Em análise dos 

autos, observo que não há elementos probantes suficientes para a 

solução do litígio oposto entre as partes, sendo imprescindível maior 

dilação probatória para o esclarecimento quanto aos reais fatos ocorridos, 

ante o pedido das partes motivo pelo qual DESIGNO Audiência de 

Instrução para o dia 06/05/2020, às 11:00 horas, que deverá ser dirigida 

pelo(a) Juiz(a) Leigo(a) (Art. 37 da Lei 9.099/95). Às providências. Viviane 

Brito Rebello Isernhagen. Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008597-54.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEMER MOHAMED REICHEMBACH FARES (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA OAB - MT18545/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1008597-54.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:NEMER 

MOHAMED REICHEMBACH FARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA POLO PASSIVO: GOL LINHAS 

AEREAS INTELIGENTES S.A. FINALIDADE: 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: 22/04/2020 Hora: 15:40 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 15 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: 1018666-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA OAB - MT25681/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1018666-82.2019.8.11.0002 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: JOAO 

PAULO MAIA OLIVEIRA - MT25681/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, 15 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 15/03/2020 

20:43:59

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018787-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYSSA AYALA MENDES FERREIRA OAB - MT19396-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MALU COMERCIO DE OCULOS E ACESSORIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON LUIZ TORTOLA OAB - MT11087-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1018787-13.2019.8.11.0002 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: EDSON 

LUIZ TORTOLA - MT11087-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, 15 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 15/03/2020 

20:51:09

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010439-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLITO DE CAMPOS BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT15488-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1010439-06.2019.8.11.0002 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: LINEIDE 

VIEIRA DE ALMEIDA - MT15488-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, 15 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 15/03/2020 

20:58:49

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007046-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOZIVALDO TAVARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO EUGENIO FERNANDES OAB - MT0004282A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIPCOB ADMINISTRADORA DE PLANOS CERIMONIAIS FUNEBRE LTDA 

(REQUERIDO)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

 

Processo n. 1007046-73.2019.8.11.0002 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 das partes para apresentarem as 

contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. 

VÁRZEA GRANDE, 15 de março de 2020. Assinado eletronicamente por: 

ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 15/03/2020 21:09:02

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018925-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1018925-77.2019.8.11.0002 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, 16 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 

16/03/2020 06:23:58

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000103-06.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JICELDA GONCALINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-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. 1000103-06.2020.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: FILINTO 

CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-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, 16 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 

16/03/2020 06:32:03

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015229-33.2019.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

LINDINALVA MARQUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 22/01/2020 12:40 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015229-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LINDINALVA MARQUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 22/01/2020 12:40 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015229-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LINDINALVA MARQUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1015229-33.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 1.002, da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: JADILTON 

ARAUJO SANTANA - MT18646-E, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

MT22797-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, 16 de março de 2020. Assinado eletronicamente por: ANA LEIA 

CANDINE RAMOS ARANTES 16/03/2020 06:38:14

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017943-63.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS PEDRO FRANCO (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:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1017943-63.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 1.002, da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: EDNÉIA 

SILVANA GONÇALVES - MT12320-N, LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - MT11997-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, 16 de março de 2020. Assinado eletronicamente por: 

ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 16/03/2020 06:44:58

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013206-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY GASPAR DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERASMO CARLOS FURTADO CATUNDA OAB - MT16629/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO, DESIGNADA PARA 24/10/2019 13:55 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013206-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY GASPAR DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERASMO CARLOS FURTADO CATUNDA OAB - MT16629/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1013206-17.2019.8.11.0002 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: MARCO 

ANDRÉ HONDA FLORES - MT9708-S, 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, 16 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 16/03/2020 

06:49:44

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008600-09.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO MOURA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS FELIPE DIAS XAVIER OAB - MT23834/O (ADVOGADO(A))

ANDRESSA PORTELLA JACOB VILELA OAB - MT18235/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1008600-09.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MURILO MOURA 

DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS FELIPE DIAS 

XAVIER, ANDRESSA PORTELLA JACOB VILELA POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 22/04/2020 Hora: 15:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 16 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: 1008698-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AUXILIADORA REGINA DA SILVA ANTUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT12209-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZALINA DE S SILVA E CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

PHITOTERAPHIA BIOFITOGENIA LABORATORIAL BIOTA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BIANCA MORAES REIS OAB - RJ108910 (ADVOGADO(A))
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CLARIANA ZACARKIM BARAO OAB - MT14955-O (ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 16/09/2019 14:40 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008698-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AUXILIADORA REGINA DA SILVA ANTUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT12209-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZALINA DE S SILVA E CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

PHITOTERAPHIA BIOFITOGENIA LABORATORIAL BIOTA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BIANCA MORAES REIS OAB - RJ108910 (ADVOGADO(A))

CLARIANA ZACARKIM BARAO OAB - MT14955-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1008698-28.2019.8.11.0002 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: 

CLARIANA ZACARKIM BARAO - MT14955-O e Advogado do(a) 

REQUERIDO: BIANCA MORAES REIS - RJ108910 , 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, 16 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 

16/03/2020 08:07:42

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000203-58.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LEANDRO BOM DESPACHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000203-58.2020.8.11.0002 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: EVALDO 

LUCIO DA SILVA - MT10462-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, 16 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 16/03/2020 

08:11:24

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008604-46.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JENIFFER ELLEN LEITE DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1008604-46.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JENIFFER ELLEN 

LEITE DE MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA 

SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

23/04/2020 Hora: 13:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 16 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: 1008605-31.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEY JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRASIELLY NASCIMENTO TAPAJOS FRANCA OAB - MT13854/O 

(ADVOGADO(A))

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - MT19110/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1008605-31.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:LUCINEY JOSE 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EMANUEL TORRES 

FRANCA, GRASIELLY NASCIMENTO TAPAJOS FRANCA POLO PASSIVO: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. FINALIDADE: 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: 22/04/2020 Hora: 15:55 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 16 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: 1008613-08.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER RODRIGUES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRASIELLY NASCIMENTO TAPAJOS FRANCA OAB - MT13854/O 

(ADVOGADO(A))

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - MT19110/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1008613-08.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ESTER 

RODRIGUES DE ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EMANUEL 

TORRES FRANCA, GRASIELLY NASCIMENTO TAPAJOS FRANCA 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: 22/04/2020 Hora: 15:55 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 16 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: 1008617-45.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MANOELA LEANDRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA DE SOUZA LEANDRO OAB - MT25111/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATRIZ TRANSPORTES LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1008617-45.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARIA 

MANOELA LEANDRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIANA DE 

SOUZA LEANDRO POLO PASSIVO: MATRIZ TRANSPORTES LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 22/04/2020 Hora: 16:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 16 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: 1008620-97.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA CURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1008620-97.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:RAFAEL SOUZA 

CURADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 
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FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

22/04/2020 Hora: 16:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 16 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: 1008621-82.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON FERREIRA VALVERDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1008621-82.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:GILSON 

FERREIRA VALVERDE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 23/04/2020 Hora: 13:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 16 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: 1008626-07.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO JOSE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1008626-07.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ALESSANDRO 

JOSE DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 23/04/2020 Hora: 13:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 16 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: 1008627-89.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO TEODORO DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1008627-89.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:LAERCIO 

TEODORO DE PINHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 23/04/2020 Hora: 13:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 16 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: 1008628-74.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADIR CIRILO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIMY SHELITTA PIRES OAB - MT0017565A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1008628-74.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ADIR CIRILO DOS 

SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NAIMY SHELITTA PIRES 

POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 22/04/2020 Hora: 16:10 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 16 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007952-29.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA AKERLEY CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOENIA LARISSA DE ARRUDA E SILVA OAB - MT25413/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 JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1007952-29.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 22/04/2020 Hora: 16:25 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 16/03/2020 

12:04:41

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008488-40.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE MARIA DA SILVA CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOENIA LARISSA DE ARRUDA E SILVA OAB - MT25413/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 JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1008488-40.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 22/04/2020 Hora: 16:40 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 16/03/2020 

12:15:37

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007052-46.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALDILENE AVELAR DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1007052-46.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 
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Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 22/04/2020 Hora: 16:40 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 16/03/2020 

12:23:49

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020088-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

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:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1020088-92.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 1.002, da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: EDNÉIA 

SILVANA GONÇALVES - MT12320-N, LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - MT11997-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, 16 de março de 2020. Assinado eletronicamente por: 

ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 16/03/2020 12:28:16

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006512-95.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN MARA SILVA VIANA MARCONDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-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 JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1006512-95.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 23/04/2020 Hora: 13:40 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 16/03/2020 

12:28:53

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005424-22.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERINEIA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO OAB - MT20712-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR MOREIRA PESSOA (REQUERIDO)

SELMA GONCALVES MARIOTTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005424-22.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ERINEIA FONSECA 

REQUERIDO: PAULO CESAR MOREIRA PESSOA, SELMA GONCALVES 

MARIOTTI Vistos, etc. Acolho a emenda a inicial de id. 29409919. 

Analisando a inicial, não se vislumbra qualquer pedido de tutela de 

urgência e/ou evidência. DESIGNE-SE A AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO, 

intimando-se as partes. Defiro a gratuidade de Justiça, com escoro no Art. 

54 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99, do 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 REQUERIDA para COMPARECIMENTO, 

fazendo constar do mandado que o não comparecimento à audiência 

implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se 

como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela parte requerente, 

e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), 

oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por 

meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a ausência da 

parte Requerente implicará em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, 

I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à parte Requerente para, querendo em igual 

prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008639-06.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO CONCHE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDECIR TELES JUNIOR OAB - SC24672 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREW HAMMES DA SILVEIRA (REQUERIDO)

JOAO PAULO DE OLIVEIRA SOUSA LOPES (REQUERIDO)

LEONARDO DALPONTE (REQUERIDO)

DANILO SERPA VERGUEIRO DO CARMO (REQUERIDO)

ELIEL DE JESUS SIRINO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1008639-06.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:FERNANDO 

CONCHE FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VALDECIR TELES 

JUNIOR POLO PASSIVO: DANILO SERPA VERGUEIRO DO CARMO e outros 

(4) FINALIDADE: 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: 22/04/2020 Hora: 16:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 16 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: 1015862-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS GABRIEL DE LIMA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO FRANCISCO BARROS DE PAULA (REQUERIDO)

SATIRIO FRANCISCO DE PAULA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO BRANDOLINI OAB - MT6746-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1015862-44.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 17/12/2019 Hora: 16:10 

Assinado eletronicamente 21/11/2019 14:36:38

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006902-65.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CHAPADA VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006902-65.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO CHAPADA 

VERDE EXECUTADO: MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA 

INCORPORACOES SPE LTDA Vistos etc. Trata-se de execução 

extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte EXECUTADA para, no prazo 

de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito cobrado, POR CARTA 
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COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO COMO CARTA. 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 

conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbado ou retido pela 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006982-29.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PARQUE CHAPADA DOS CRISTAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006982-29.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: PARQUE CHAPADA DOS 

CRISTAIS EXECUTADO: TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA 

SILVA Vistos etc. Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a 

CITAÇÃO da parte EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA 

DESTA DECISÃO COMO CARTA. 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 

conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbado ou retido pela 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008656-42.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS LEANDRO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1008656-42.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARCOS 

LEANDRO BORGES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO ANTONIO 

GUERRA 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: 22/04/2020 Hora: 

16:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 16 

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: 1009377-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA JOSE DA SILVA GODOY (REQUERENTE)

OSVALDO PINTO DE GODOI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT214450-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1009377-28.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - MT214450-O, para no 

prazo de 05 (cinco) dias manifestar sobre o depósito realizado id 

30188434 , pugnando o que entender de direito, em caso de concordância 

informar dados bancários, para fins de expedição de Alvará. VÁRZEA 

GRANDE, 16 de março de 2020. Assinado eletronicamente por: ANA LEIA 

CANDINE RAMOS ARANTES 16/03/2020 14:38:04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008662-49.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KETSMARA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1008662-49.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:KETSMARA 

GUIMARAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO ANTONIO 

GUERRA 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: CONCILIAÇÃO II Data: 

22/04/2020 Hora: 17:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 16 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: 1003230-49.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEANDERSON JOSE 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO MARCELO DE SIMONE OAB - MT3937-O (ADVOGADO(A))
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Processo n. 1003230-49.2020.8.11.0002 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

RONAN DA COSTA MARQUES - MT21093/O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO 

Data: 22/04/2020 Hora: 17:10 , 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, 16 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 16/03/2020 

15:03:31

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003230-49.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEANDERSON JOSE 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO MARCELO DE SIMONE OAB - MT3937-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 CARTA DE 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: 

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Endereço: UNIC - 

UNIVERSIDADE DE CUIABÁ, 3100, AVENIDA MANOEL JOSÉ DE ARRUDA 

3100, JARDIM EUROPA, CUIABÁ - MT - CEP: 78065-900 Senhor(a) 

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerida, 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. 1003230-49.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

22/04/2020 Hora: 17:10 REQUERENTE: JEANDERSON JOSE DA SILVA 

Advogado do(a) REQUERENTE: RONAN DA COSTA MARQUES - 

MT21093/O REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 

Advogado do(a) REQUERIDO: PEDRO MARCELO DE SIMONE - MT3937-O 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE, 16 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 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: 1016280-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE SANTOS VILLAS BOAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J C DAMO - ME (REQUERIDO)

MARIA APARECIDA DE SOUSA GAMA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO LUIS BRESCOVICI OAB - MT6814-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1016280-79.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JAQUELINE SANTOS VILLAS 

BOAS REQUERIDO: J C DAMO - ME Visto. Verifica-se que o AR de 

intimação da parte autora retornou negativo, assim, a fim de evitar o 

deslocamento da parte reclamada que tem sede em outro município, 

redesigno a audiencia para o dia 31/03/2020, às 09h30min, intimando-se 

as partes, especialmente a parte autora, por mandado, para vir 

acompanhada de advogado. Determino à Secretaria que verifique o 

cumprimento da CP de oitiva da testemunha da parte autora que não foi 

encontrada. E ainda, expeça-se carta precatória para oitiva das 

testemunhas da parte reclamada arrolada na contestação id. 27020394. 

Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019487-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO FERREIRA DA SILVA SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO OAB - MT24364-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))

 

Processo n. 1019487-86.2019.8.11.0002 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: FLAIDA 

BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - MG0096864A, 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, 16 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 

16/03/2020 15:13:18

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008675-48.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RUZIMEIRE VITORIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

CIELO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1008675-48.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:RUZIMEIRE 

VITORIA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CONCEICAO 

FABIANE DA SILVA POLO PASSIVO: CALCARD ADMINISTRADORA DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069717/3/2020 Página 352 de 426



CARTOES DE CREDITO 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: 22/04/2020 Hora: 

17:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 16 

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: 1008682-40.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ANTONIO DE MORAES PROENCA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANAYRA LAURA DE MORAES PROENCA OAB - MT23792-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1008682-40.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:BENEDITO 

ANTONIO DE MORAES PROENCA FILHO ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ANAYRA LAURA DE MORAES PROENCA POLO PASSIVO: 

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 22/04/2020 Hora: 17:25 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 16 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: 1006867-08.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGUENEY ALVES DOS REIS OAB - MT8324-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO DOS SANTOS JUNIOR (REU)

 

Intimia-se a parte autora, para EMENDAR A INICIAL, no prazo de 15 dias, 

para comprovação de vinculo parentesco do comprovante de endereço 

anexado, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009087-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENNAN DE MORAES RIBEIRO OAB - MT21039/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUILERA AUTOPECAS LTDA (REQUERIDO)

SACHS AUTOMOTIVE BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMAR GONCALVES ROSA OAB - MT18662-O (ADVOGADO(A))

RICARDO FRANCISCO ESCANHOELA OAB - SP101878 (ADVOGADO(A))

LAZARO PAULO ESCANHOELA JUNIOR OAB - SP65128 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1009087-13.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOSE FERREIRA DA SILVA 

FILHO REQUERIDO: AGUILERA AUTOPECAS LTDA, SACHS AUTOMOTIVE 

BRASIL LTDA Vistos etc. Em análise dos autos, observo que é necessária 

a oitiva das partes e testemunhas, motivo pelo qual DESIGNO audiência de 

Instrução para o dia 01 de abril de 2020, às 10h20min, que deverá ser 

dirigida pelo(a) Juiz(a) Leigo(a) (Art. 37 da Lei 9.099/95). INTIMO AS 

PARTES PARA COMPARECEREM, cabendo-lhes trazer eventuais 

testemunhas na audiencia, sob pena de preclusão, nos termos do artigo 

34, da Lei n. 9.099/95. Às providências. Viviane Brito Rebello Isernhagen 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008687-62.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO DE SOUZA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1008687-62.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ANGELO DE 

SOUZA GONCALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE LUIZ 

ALENCAR VILAROUCA 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: 

23/04/2020 Hora: 13:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 16 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008358-50.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DA CRUZ BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTERNEI FIGUEIREDO DE OLIVEIRA OAB - MT25429/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI 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: 

1008358-50.2020.8.11.0002. REQUERENTE: MARCOS DA CRUZ 

BARBOSA REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. INTIME-SE a parte autora, para 

EMENDAR a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 321, 

Parágrafo Único do CPC/2015, colacionando aos autos, o Instrumento de 

Mandato outorgado ao (a) causídico (a) que subscreve a inicial devendo 

ser em conformidade com o que determina o art. 103 e seguintes do 

CPC/2015, devendo TRAZER A PROCURAÇÃO ORIGINAL E APRESENTAR 

NA SECRETARIA DESTE JUIZADO PARA CERTIFICAR A AUTENTICIDADE 

(ART.425, VI, §1° DO CPC), vez que a assinatura que consta na 

Procuração anexada (id. 30207072) é imagem separada do restante da 

Procuração. A não apresentação do documento na forma ora determinada 

implicará em indeferimento da inicial, (Art. 321, Parágrafo único do 

CPC/2015). Considerando o tempo necessário para a emenda ora 

determinada, cancelo a audiencia designada, evitando a perda do ato, a 

qual será novamente designada após o cumprimento da diligencia pela 

parte, se for o caso. Após o decurso do prazo acima mencionado, com ou 

sem manifestação, certifique-se e volte-me os autos conclusos. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018000-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE NASSARDEN DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT16746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIONISIO ALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA INFANTINA MARTINS OAB - MT10177 (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1018000-81.2019.8.11.0002 Reclamante: Jacqueline 

Nassarden de Almeida Reclamado: Dionisio Alves dos Santos DESPACHO 

Vistos etc. Após promover a análise dos andamentos processuais, este 

juízo constatou que, em sessão conciliatória (Id. nº 28200010), a 

Reclamante pugnou expressamente para que fosse designada uma 

audiência de instrução e julgamento. Destarte, em respeito ao pedido 

supracitado, bem como, a fim de possibilitar aos litigantes produzirem 

provas para uma melhor elucidação dos fatos, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 02/04/2020, às 09h, a qual deverá ser 

dirigida pelo Juiz Leigo (art. 37 da Lei nº 9.099/95). INTIMO as partes para 

que compareçam e tragam as suas eventuais testemunhas. Às 

providências. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008697-09.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA SHISUE AIKO MOREIRA (REQUERENTE)

FABIO NELSON KLEIM MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY ALMEIDA PRADO OAB - MT24102/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1008697-09.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:FABIO NELSON 

KLEIM MOREIRA e outros 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: 

23/04/2020 Hora: 13:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 16 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: 1020727-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA BATISTA MORENO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1020727-13.2019.8.11.0002 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) INTERESSADO: 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, 16 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 

16/03/2020 17:08:58

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012515-03.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURINDO SILVA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLARA DA SILVA OAB - MT10373/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 29/11/2019 14:40 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007419-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERMENSON FEITOSA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARYME PARADA PEDROSA OAB - MT22946-O (ADVOGADO(A))

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TORK-SUL COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANSELMO MATEUS VEDOVATO JUNIOR OAB - MS9429 (ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 06/12/2019 15:10 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012515-03.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURINDO SILVA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLARA DA SILVA OAB - MT10373/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1012515-03.2019.8.11.0002 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: ANA CLARA 

DA SILVA - MT10373/B, 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, 16 de março de 2020. Assinado eletronicamente por: 

ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 16/03/2020 17:22:56

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017852-70.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE SOUSA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT9552-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STEPHAN ESPINDOLA DE MOURA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT4651-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1017852-70.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 18/12/2019 Hora: 16:10 

Assinado eletronicamente 21/11/2019 14:40:16

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006060-85.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA OAB - MT0015203A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APEC - SOCIEDADE POTIGUAR DE EDUCACAO E CULTURA LTDA (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: 

1006060-85.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 23/04/2020 Hora: 13:55 

Assinado eletronicamente por: AURISTELLY APARECIDA DE OLIVEIRA 

DIAS 16/03/2020 17:56:52

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 Visto etc. Ante a nova informação de 

descumprimento da liminar (id. 30376453), DETERMINO a remessa de cópia 

dos autos ao Ministério Público, para apuração do crime de desobediência, 

para as providências que o Parquet entender necessárias. Determino que 
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a reclamada IMEDIATAMENTE RESTABELEÇA EM ATÉ 04 HORAS O 

FORNECIMENTO da energia elétrica da unidade consumidora UC 

6/378538-3. Determino, ainda, que a empresa seja intimada para cumprir a 

liminar constando a informação dos reiterados descumprimentos, na 

pessoa daquele que detiver o cargo de maior hierarquia na sede da 

Energisa do Estado de Mato Grosso, no prazo e modo assinalados na 

decisão. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0001835-78.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

0001835-78.2016.8.11.0002. REQUERENTE: SINDICATO DOS 

TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO REQUERIDO: MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Verifica-se que os autos foram 

equivocadamente distribuídos a este Juízo. Remeta-se o feito ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública. Cumpra-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0000147-81.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

0000147-81.2016.8.11.0002. REQUERENTE: SIRLEI FERREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Verifica-se que os 

autos foram equivocadamente distribuídos a este Juízo. Remeta-se o feito 

ao Juizado Especial da Fazenda Pública. Cumpra-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010526-59.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO POENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO VINICIUS EVANGELISTA DE MOURA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010526-59.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO POENTE EXECUTADO: THIAGO VINICIUS EVANGELISTA DE 

MOURA 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 09.02.2018. 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 

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

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1008376-08.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ROBERTO CAMPOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

IONE GERALDA GONTIJO BORGES OAB - MT10346/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: 

1008376-08.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EXECUTADO: MARCOS ROBERTO 

CAMPOS Visto. Defiro a penhora on line via BACENJUD dos valores 

executados, sendo o resultado infrutífero ou insuficiente para garantir a 

execução. Assim, procedo à busca de veículos no Sistema RENAJUD, que 

restou positiva, sendo lançada a restrição correspondente para evitar a 

transferência a terceiros, valendo como penhora. Intimo a parte exequente 

para se manifestar sobre a penhora ora efetivada e, havendo aceitação, 

que apresente o preço médio do veículo mediante cotação de mercado 

(art. 871, inc. IV, do CPC), assim como indique a localização do bem, o qual 

deverá ser depositado em poder da parte exequente, com as advertências 

próprias do depositário fiel, devendo ainda informar o nome e telefone da 

pessoa que acompanhará o oficial de justiça na diligência. Com a 

informação acima, expeça-se mandado de remoção do veículo. Intime-se a 

parte executada a apresentar embargos à execução no prazo legal. Caso 

a parte exequente manifeste pelo desinteresse na penhora do veículo, 

deve indicar bens passíveis de penhora sob pena de extinção do 

processo. Com o aceite do veículo penhorado por se tratar de EXECUÇÃO 

EXTRAJUDICIAL, DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, 

SEGUINDO-SE O RITO PRÓPRIO. Juntem-se os extratos respectivos. 

Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1008081-68.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS SALES BOLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-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: 

1008081-68.2019.8.11.0002. EXECUTADO: BANCO BRADESCO 

EXEQUENTE: ELIAS SALES BOLIVEIRA Visto. Defiro a penhora on line via 

BACENJUD dos valores executados, cujo resultado foi parcialmente 

positivo. Assim, procedo à busca de veículos no Sistema RENAJUD, cujo 

resultado foi negativo. Intimo a parte exequente sobre a penhora do 

BACENJUD, devendo informar se tem algo mais a reclamar. Intimo a parte 

executada para apresentar embargos no prazo legal. Em caso de 

AUSENCIA DE MANIFESTAÇÃO da parte DEVEDORA ou havendo 

concordância da parte CREDORA e DEVEDORA com o(s) VALOR(ES) 

PENHORADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não havendo outras 

obrigações a serem cumpridas. Juntem-se os extratos. Cumpra-se. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018498-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA FRASSETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA FRASSETTO OAB - MT22684/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO DA COSTA LEITE FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1018498-80.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: SONIA FRASSETTO 

EXECUTADO: MARCO ANTONIO DA COSTA LEITE FILHO Visto. Defiro a 

penhora on line via BACENJUD dos valores executados, sendo o resultado 

infrutífero ou insuficiente para garantir a execução. Assim, procedo à 

busca de veículos no Sistema RENAJUD, que também não obteve êxito. 

Intimo a parte exequente para indicar bens à penhora, no prazo de 10 

dias. Nada requerendo, voltem os autos conclusos para extinção. 

Juntem-se os extratos respectivos. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello 

Isernhagen Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018146-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONCRESAN CONSTRUTORA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO COELHO DA CUNHA OAB - MT16317-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIS GONCALVES CABRERA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1018146-25.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONCRESAN CONSTRUTORA 

INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA EXECUTADO: JOSE LUIS 

GONCALVES CABRERA Visto. Defiro a penhora on line via BACENJUD 

dos valores executados, sendo o resultado infrutífero ou insuficiente para 

garantir a execução. Assim, procedo à busca de veículos no Sistema 

RENAJUD, que também não obteve êxito. Intimo a parte exequente para 

indicar bens à penhora, no prazo de 10 dias. Nada requerendo, voltem os 

autos conclusos para extinção. Juntem-se os extratos respectivos. 

Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017010-90.2019.8.11.0002

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:

SAMUEL RIBEIRO MARQUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1017010-90.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO FLORAIS DA 

MATA EXECUTADO: SAMUEL RIBEIRO MARQUES Visto. Defiro a penhora 

on line via BACENJUD dos valores executados, sendo o resultado 

infrutífero ou insuficiente para garantir a execução. Assim, procedo à 

busca de veículos no Sistema RENAJUD, que restou positiva, sendo 

lançada a restrição correspondente para evitar a transferência a 

terceiros, valendo como penhora. Intimo a parte exequente para se 

manifestar sobre a penhora ora efetivada e, havendo aceitação, que 

apresente o preço médio do veículo mediante cotação de mercado (art. 

871, inc. IV, do CPC), assim como indique a localização do bem, o qual 

deverá ser depositado em poder da parte exequente, com as advertências 

próprias do depositário fiel, devendo ainda informar o nome e telefone da 

pessoa que acompanhará o oficial de justiça na diligência. Com a 

informação acima, expeça-se mandado de remoção do veículo. Intime-se a 

parte executada a apresentar embargos à execução no prazo legal. Caso 

a parte exequente manifeste pelo desinteresse na penhora do veículo, 

deve indicar bens passíveis de penhora sob pena de extinção. EM CASO 

DE ACEITAÇÃO DA PENHORA DO VEÍCULO COMO SE TRATA DE 

EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, 

SEGUINDO-SE O RITO PRÓPRIO. Juntem-se os extratos respectivos. 

Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012367-89.2019.8.11.0002

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:

CELSO PEREIRA LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1012367-89.2019.8.11.0002. REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A REQUERENTE: CELSO PEREIRA LEMES 

Visto. CORRIJA-SE A CLASSIFICAÇÃO DA AÇÃO, POIS SE TRATA DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Defiro a penhora on line via BACENJUD dos 

valores executados, sendo o resultado infrutífero ou insuficiente para 

garantir a execução. Assim, procedo à busca de veículos no Sistema 

RENAJUD, que também não obteve êxito. Intimo a parte exequente para 

indicar bens à penhora, no prazo de 10 dias. Nada requerendo, 

arquivem-se os autos com baixa. Juntem-se os extratos respectivos. 

Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1011117-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT12007-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO GONCALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1011117-21.2019.8.11.0002. REQUERIDO: MATOS COMERCIO DE 

PERFUMES E COSMETICOS LTDA REQUERENTE: JOAO PAULO 

GONCALVES DE ALMEIDA Visto. Defiro a penhora on line via BACENJUD 

dos valores executados, sendo o resultado infrutífero ou insuficiente para 

garantir a execução. Assim, procedo à busca de veículos no Sistema 

RENAJUD, que também não obteve êxito. Intimo a parte exequente para 

indicar bens à penhora, no prazo de 10 dias. Nada requerendo, 

arquivem-se os autos com baixa. Juntem-se os extratos respectivos. 

Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1010687-69.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUANE TALITA SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010687-69.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: BANCO BRADESCARD S.A 

EXECUTADO: LUANE TALITA SANTOS Visto. Defiro a penhora on line via 

BACENJUD dos valores executados, sendo o resultado infrutífero ou 

insuficiente para garantir a execução. Assim, procedo à busca de 

veículos no Sistema RENAJUD, que também não obteve êxito. Intimo a 

parte exequente para indicar bens à penhora, no prazo de 10 dias. Nada 

requerendo, arquivem-se os autos com baixa. Juntem-se os extratos 

respectivos. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1010631-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXEQUENTE)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ANTONIO SANTANA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-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: 

1010631-36.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA EXECUTADO: MARCIO ANTONIO SANTANA 

Visto. Defiro a penhora on line via BACENJUD dos valores executados, 

sendo o resultado infrutífero ou insuficiente para garantir a execução. 

Assim, procedo à busca de veículos no Sistema RENAJUD, que também 

não obteve êxito. Intimo a parte exequente para indicar bens à penhora, no 

prazo de 10 dias. Nada requerendo, arquivem-se os autos com baixa. 

Juntem-se os extratos respectivos. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello 

Isernhagen Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007045-88.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAZIELE CRISTINA SODRE DE BARROS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/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: 

1007045-88.2019.8.11.0002. REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA INTERESSADO: GRAZIELE CRISTINA SODRE 

DE BARROS Visto. CORRIJA-SE O TIPO DA AÇÃO, POIS SE TRATA DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Defiro a penhora on line via BACENJUD dos 

valores executados, sendo o resultado infrutífero ou insuficiente para 

garantir a execução. Assim, procedo à busca de veículos no Sistema 

RENAJUD, que também não obteve êxito. Intimo a parte exequente para 

indicar bens à penhora, no prazo de 10 dias. Nada requerendo, 

arquivem-se os autos com baixa. Juntem-se os extratos respectivos. 

Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012924-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCILENE ARRUDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO OAB - MT14694-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: 

1012924-76.2019.8.11.0002. REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A REQUERENTE: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA REQUERENTE: MARCILENE ARRUDA DA 

SILVA Visto. CORRIJA-SE O TIPO DE AÇÃO POR SE TRATAR DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Defiro a penhora on line via BACENJUD dos 

valores executados, sendo o resultado infrutífero ou insuficiente para 

garantir a execução. Assim, procedo à busca de veículos no Sistema 

RENAJUD, que restou positiva, sendo lançada a restrição correspondente 

para evitar a transferência a terceiros, valendo como penhora. Intimo a 

parte exequente para se manifestar sobre a penhora ora efetivada e, 

havendo aceitação, que apresente o preço médio do veículo mediante 

cotação de mercado (art. 871, inc. IV, do CPC), assim como indique a 

localização do bem, o qual deverá ser depositado em poder da parte 

exequente, com as advertências próprias do depositário fiel, devendo 

ainda informar o nome e telefone da pessoa que acompanhará o oficial de 

justiça na diligência. Com a informação acima, expeça-se mandado de 

remoção do veículo. Intime-se a parte executada a apresentar embargos à 

execução no prazo legal. Caso a parte exequente manifeste pelo 

desinteresse na penhora do veículo, deve indicar bens passíveis de 

penhora sob pena arquivamento do processo com baixa. Juntem-se os 

extratos respectivos. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006029-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LORRUAMA SUELLEN DA SILVA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)
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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: 

1006029-02.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LORRUAMA SUELLEN DA 

SILVA ARRUDA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Visto. Defiro a penhora 

on line via BACENJUD dos valores executados, cujo resultado foi 

parcialmente positivo. Assim, procedo à busca de veículos no Sistema 

RENAJUD, cujo resultado foi negativo. Intimo a parte exequente sobre a 

penhora do BACENJUD, devendo informar se tem algo mais a reclamar. 

Intimo a parte executada para apresentar embargos no prazo legal. Em 

caso de AUSENCIA DE MANIFESTAÇÃO da parte DEVEDORA ou havendo 

concordância da parte CREDORA e DEVEDORA com o(s) VALOR(ES) 

PENHORADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não havendo outras 

obrigações a serem cumpridas. Juntem-se os extratos. Cumpra-se. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1007618-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MENDES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/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: 

1007618-29.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: ENERGISA S/A EXECUTADO: 

CLAUDIO MENDES DE ALMEIDA Visto. Defiro a penhora on line via 

BACENJUD dos valores executados, cujo resultado foi parcialmente 

positivo. Assim, procedo à busca de veículos no Sistema RENAJUD, cujo 

resultado foi negativo. Intimo a parte exequente sobre a penhora do 

BACENJUD, devendo informar se tem algo mais a reclamar. Intimo a parte 

executada para apresentar embargos no prazo legal. Em caso de 

AUSENCIA DE MANIFESTAÇÃO da parte DEVEDORA ou havendo 

concordância da parte CREDORA e DEVEDORA com o(s) VALOR(ES) 

PENHORADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não havendo outras 

obrigações a serem cumpridas. Juntem-se os extratos. Cumpra-se. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015650-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIONEI ANTONIO BASTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT21577-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SU MODAS CONFECCOES EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1015650-23.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: MARCIONEI ANTONIO BASTOS 

EXECUTADO: SU MODAS CONFECCOES EIRELI - ME Visto. Defiro a 

penhora on line via BACENJUD dos valores executados, cujo resultado foi 

parcialmente positivo. Assim, procedo à busca de veículos no Sistema 

RENAJUD, cujo resultado foi negativo. Intimo a parte exequente sobre a 

penhora do BACENJUD, devendo informar se tem algo mais a reclamar. 

Intimo a parte executada para apresentar embargos no prazo legal. Em 

caso de AUSENCIA DE MANIFESTAÇÃO da parte DEVEDORA ou havendo 

concordância da parte CREDORA e DEVEDORA com o(s) VALOR(ES) 

PENHORADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não havendo outras 

obrigações a serem cumpridas. COMO SE TRATA DE EXECUÇÃO 

EXTRAJUDICIAL, DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, 

SEGUINDO-SE O RITO PRÓPRIO. Juntem-se os extratos. Cumpra-se. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018173-08.2019.8.11.0002

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:

MARSILENE DIVINA DE JESUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1018173-08.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO FLORAIS DA 

MATA EXECUTADO: MARSILENE DIVINA DE JESUS Defiro a penhora on 

line via BACENJUD dos valores executados, cujo resultado foi 

parcialmente positivo. Assim, procedo à busca de veículos no Sistema 

RENAJUD, que restou positiva, sendo lançada a restrição correspondente 

para evitar a transferência a terceiros, valendo como penhora. Intimo a 

parte exequente para se manifestar sobre a penhora de valores e do 

veículo ora efetivada e, havendo aceitação, que apresente o preço médio 

do veículo mediante cotação de mercado (art. 871, inc. IV, do CPC), assim 

como indique a localização do bem, o qual deverá ser depositado em 

poder da parte exequente, com as advertências próprias do depositário 

fiel, devendo ainda informar o nome e telefone da pessoa que 

acompanhará o oficial de justiça na diligência. Com a informação acima, 

expeça-se mandado de remoção do veículo. Intime-se a parte executada a 

apresentar embargos à execução no prazo legal. Caso a parte exequente 

manifeste pelo desinteresse na penhora do veículo, deve indicar bens 

passíveis de penhora. COMO SE TRATA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, 

DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, SEGUINDO-SE O RITO 

PRÓPRIO. Juntem-se os extratos. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello 

Isernhagen Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010524-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON HUMBERTO DE ARAUJO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010524-89.2019.8.11.0002. INTERESSADO: EDSON HUMBERTO DE 

ARAUJO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Inconformado com a r. 

SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição 

de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do 

Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, 

quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) 

anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 
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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: 1011482-75.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FIDELINO BATISTA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (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: 

1011482-75.2019.8.11.0002. REQUERENTE: FIDELINO BATISTA PINTO 

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: 1010432-14.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA PICCIN RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO OAB - MT11915-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. (REQUERIDO)

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 DECISÃO Processo: 

1010432-14.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DANIELA PICCIN RODRIGUES 

REQUERIDO: GOOGLE BRASIL INTERNET 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: 1015007-65.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MILANY DAIANE DA SILVA XAVIER (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: 

1015007-65.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MILANY DAIANE DA SILVA 

XAVIER 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: 1010709-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA MARIA 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:

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: 

1010709-30.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUZIA MARIA DE OLIVEIRA 

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 
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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: 1012384-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTHER BEATE DYSARZ (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))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1012384-28.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ESTHER BEATE DYSARZ 

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: 1012942-97.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEIA LUIZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1012942-97.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LEIA LUIZ DE SOUZA 

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: 1013754-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA MARIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - 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: 

1013754-42.2019.8.11.0002. REQUERENTE: EDINEIA MARIA DE ARRUDA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA 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: 1017070-63.2019.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CANDIDO 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:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIZA HELENA COELHO OAB - SP166349-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: 

1017070-63.2019.8.11.0002. REQUERENTE: RODRIGO CANDIDO DA 

SILVA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO 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: 1007769-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA COIMBRA DAMASCENO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT15363-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007769-92.2019.8.11.0002. REQUERENTE: GABRIELA COIMBRA 

DAMASCENO DOS REIS REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS 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: 1016342-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CARMINDO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDIANARA MAZIERO OAB - MT15739/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1016342-22.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MANOEL CARMINDO DE 

ALMEIDA 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: 1015311-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SMAILEY MENDES DE PONTES E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1015311-64.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SMAILEY MENDES DE 

PONTES E 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 
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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: 1013573-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA JULIANA DE AMORIM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1013573-41.2019.8.11.0002. REQUERENTE: KARLA JULIANA DE AMORIM 

DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Inconformado com a r. 

SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição 

de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do 

Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, 

quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) 

anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016256-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA MARIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-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: 

1016256-51.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUZIA MARIA DE ALMEIDA 

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. 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: 1015705-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER DE PAULA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA LOPES DA SILVA OAB - MT24253-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-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: 

1015705-71.2019.8.11.0002. REQUERENTE: KLEBER DE PAULA E SILVA 

REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO 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: 1014035-95.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA DA CRUZ REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1014035-95.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOELMA DA CRUZ REIS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Inconformado com a r. SENTENÇA, a 

parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. Considerando a 

PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus 

EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá 

somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para 

evitar dano irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição de 
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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: 1010128-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA RAFAELA PEREIRA TRENTIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010128-15.2019.8.11.0002. REQUERENTE: GLAUCIA RAFAELA PEREIRA 

TRENTIN REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Inconformado com a r. 

SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição 

de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do 

Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, 

quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) 

anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017467-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PETRONILIO DELGADO DE CAMPOS (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))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1017467-25.2019.8.11.0002. REQUERENTE: PETRONILIO DELGADO DE 

CAMPOS 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: 1016098-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO CARVALHO DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1016098-93.2019.8.11.0002. REQUERENTE: FERNANDO CARVALHO DE 

ASSIS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Inconformado com a r. 

SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição 

de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do 

Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, 

quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) 

anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015227-63.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JACINTO DA CONCEICAO (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)
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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: 

1015227-63.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JACINTO DA CONCEICAO 

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: 1015928-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IAN CARLOS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1015928-24.2019.8.11.0002. REQUERENTE: IAN CARLOS DA CONCEICAO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Inconformado com a r. SENTENÇA, a 

parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. Considerando a 

PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus 

EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá 

somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para 

evitar dano irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição de 

efeito suspensivo é excepcional, somente restando autorizada frente à 

existência de dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano 

decorrente da execução provisória da sentença guerreada que possa 

justificar sua suspensão, razão pela qual RECEBO o recurso 

EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição de recurso, 

nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do Código de 

Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora beneficiário da 

justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, quedando-se, tão 

somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) anos, ou até que haja 

cessação dos motivos que autorizaram a concessão do referido 

beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por fim, tendo em conta a 

juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do prazo sem a sua 

apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal com as 

formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017435-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO RODRIGUES DE BARROS (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))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1017435-20.2019.8.11.0002. REQUERENTE: AFONSO RODRIGUES 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: 1006613-69.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLY DE CASSIA SANTANA PIRES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

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: 

1006613-69.2019.8.11.0002. INTERESSADO: FRANCIELLY DE CASSIA 

SANTANA PIRES 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 
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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: 1016791-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL SANTANA DE ARRUDA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

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: 

1016791-77.2019.8.11.0002. REQUERENTE: RAQUEL SANTANA DE 

ARRUDA ALMEIDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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: 1017026-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO SANTOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (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: 

1017026-44.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SANDRO SANTOS DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD 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: 1013509-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA SALES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1013509-31.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARCELA SALES DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Inconformado com a r. 

SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição 

de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do 

Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, 

quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) 

anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016352-66.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLACIENE ROCHA CUSTODIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT12209-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1016352-66.2019.8.11.0002. REQUERENTE: GLACIENE ROCHA CUSTODIO 

REQUERIDO: BANCO PAN 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: 1016645-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINA DA SILVA MOTA (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))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1016645-36.2019.8.11.0002. REQUERENTE: VANESSA CRISTINA DA 

SILVA MOTA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos etc. Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte 

insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. Conforme se observa, a parte 

recorrente tomou ciência da sentença no dia 21/01/2020 e o prazo final de 

10 dias para interposição do recurso ocorreu em 04/02/2020 e a juntada 

do RECURSO INOMINADO nos autos ocorreu dia 07/02/2020, ou seja, fora 

do prazo legal, pelo que INADMITO-O PELA INTEMPESTIVIDADE. Intimo as 

partes a informarem se tem algo mais a reclamar, prazo de 05 dias, sob 

pena de arquivamento com baixa. Intime-se. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016827-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TEODORICO RAIMUNDO 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))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1016827-22.2019.8.11.0002. REQUERENTE: TEODORICO RAIMUNDO DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA 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: 1017292-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IARA DOS REIS RODRIGUES (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)

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: 

1017292-31.2019.8.11.0002. REQUERENTE: IARA DOS REIS RODRIGUES 

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: 1014676-83.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS CORREA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE CARINE VALUTKY OAB - MT24246/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS OAB - SP128998 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1014676-83.2019.8.11.0002. REQUERENTE: IZAIAS CORREA LOPES 

REQUERIDO: UNIVERSO ONLINE 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: 1017466-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS MARCELINO DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1017466-40.2019.8.11.0002. INTERESSADO: JONAS MARCELINO 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. 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: 1015355-83.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LOUZANIR GONCALVES FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1015355-83.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LOUZANIR GONCALVES 

FARIAS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Inconformado com a r. 

SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição 

de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do 

Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, 

quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) 

anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010670-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA LEMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010670-33.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA LUCIA LEMES DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES 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: 1012713-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LO SANTANA LOPES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO FERREIRA CARDOSO OAB - MT13923/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069717/3/2020 Página 367 de 426



ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1012713-40.2019.8.11.0002. INTERESSADO: LO SANTANA LOPES 

REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES 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: 1017622-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO GOMES 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: 

1017622-28.2019.8.11.0002. REQUERENTE: FABIO GOMES 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: 1011528-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAYZELAINE VILALVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CAMPELLO TORRES NETO OAB - RJ122539-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1011528-64.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DAYZELAINE VILALVA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: SCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE 

CREDITO 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: 1013248-66.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JHOICE MARIA DA SILVA PAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CAMPELLO TORRES NETO OAB - RJ122539-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1013248-66.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JHOICE MARIA DA SILVA 

PAES REQUERIDO: SCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO 

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 
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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: 1000101-36.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DE CAMPOS CURADO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/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: 

1000101-36.2020.8.11.0002. REQUERENTE: LUZIA DE CAMPOS CURADO 

SOUZA 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. 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: 1012832-98.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO MARIANO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1012832-98.2019.8.11.0002. REQUERENTE: FABIO MARIANO DE SOUZA 

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: 1017473-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN LOURENCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-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: 

1017473-32.2019.8.11.0002. REQUERENTE: WILLIAN LOURENCO 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: 1018197-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA AURELIA DA SILVA ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-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 DECISÃO Processo: 

1018197-36.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CRISTINA AURELIA DA SILVA 

ESPIRITO SANTO REQUERIDO: OI 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) 
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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: 1011899-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA LOPES DO CARMO OAB - MT0022013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO MOTTA LIMITADA (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: 

1011899-28.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ROSA DA SILVA REQUERIDO: 

VIACAO MOTTA LIMITADA 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: 1010829-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO LUIZ TURMINA MAZZOCHIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

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: 

1010829-73.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ARNALDO LUIZ TURMINA 

MAZZOCHIN 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: 1017396-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRE DANIELE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT20005-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: 

1017396-23.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MEIRE DANIELE CAMPOS 

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: 1013646-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR BISPO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1013646-13.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LINDOMAR BISPO DA SILVA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte 

insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. Considerando a PRESENÇA 
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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: 1007254-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SM TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA (REQUERIDO)

VLI MULTIMODAL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA OAB - MT0014266A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007254-57.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SM TRANSPORTES LTDA - ME 

REQUERIDO: TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA, VLI 

MULTIMODAL 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: 1016767-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRSON DE MIRANDA PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Itamar Lima da Silva OAB - MT14828-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: 

1016767-49.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MAIRSON DE MIRANDA 

PRADO 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: 1017397-08.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRE DANIELE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT20005-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))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1017397-08.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MEIRE DANIELE CAMPOS 

REQUERIDO: ENERGISA 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: 1016982-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA CARMEM DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR NEGRAO BACARJI OAB - MT26773/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069717/3/2020 Página 371 de 426



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1016982-25.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUCIA CARMEM DE ARRUDA 

REQUERIDO: NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES 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: 1017474-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON SOARES DO NASCIMENTO (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: 

1017474-17.2019.8.11.0002. REQUERENTE: WELITON SOARES DO 

NASCIMENTO 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. 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: 1016628-97.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

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: 

1016628-97.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARCIO CONCEICAO DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Inconformado com a r. 

SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. Conforme 

se observa, a parte recorrente tomou ciência da sentença no dia 

21/01/2020 via diário eletrônico, conforme anexo, e o prazo final de 10 

dias para interposição do recurso ocorreu em 05/02/2020 e a juntada do 

RECURSO INOMINADO nos autos ocorreu dia 07/02/2020, ou seja, fora do 

prazo legal, pelo que INADMITO-O PELA INTEMPESTIVIDADE. Intimo as 

partes a informarem se tem algo mais a reclamar, prazo de 05 dias, sob 

pena de arquivamento com baixa. Intime-se. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008303-02.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIELLY GARBIN FEITOSA OAB - MT0013940A-O (ADVOGADO(A))

GILSON JOAQUIM SOARES OAB - MT15608/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1008303-02.2020.8.11.0002. TESTEMUNHA: JOSE CARLOS PEREIRA DOS 

SANTOS TESTEMUNHA: OI S/A Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E TUTELA ANTECIPADA, aduzindo a parte autora que fez uma 

portabilidade da CLARO para a OI BANDA LARGA dos números (65) 

9.9324 1596 e (65) 3694 7913, passando desde então a ter problemas e 

seu telefone passou a não funcionar, afirmando que já tentou resolver a 

questão administrativamente por diversas vezes, sem sucesso. Desta 

forma, requer concessão de liminar para que seja restabelecido os 

serviços contratados (telefonia e internet), sob pena de multa diária de R$ 

500,00 (quinhentos reais). Decido. Analisadas as alegações 

apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que 

subsistem os requisitos ensejadores da concessão da tutela antecipada, 

pela suficiência das provas apresentadas até este momento e, 

consequentemente, pela verossimilhança das alegações da parte autora, 

vez que juntou relatório de serviços técnicos da requerida com os 

números mencionados (id. 29918067), bem como fatura/carta de cobrança 

(id. 29918071), coadunando com a narrativa apresentada, autorizando o 

deferimento da liminar pugnada. Ademais, verifico ausência de perigo de 

irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC/2015, art. 

300) e até por ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser 

revogada esta decisão. Ex positis, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

pleiteada, e via de consequência, DETERMINO O RESTABELECIMENTO 

DOS SERVIÇOS CONTRATADOS das linhas (65) 9.9324 1596 e (65) 3694 

7913, prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de aplicação de multa 

diária a ser arbitrada. Defiro a gratuidade de justiça com escoro nos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo Código de 

Processo Civil. Outrossim, em consonância com o disposto no artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS 

da PROVA à parte REQUERENTE. CITE-SE a parte REQUERIDA para 

COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do 

mandado que o não comparecimento à audiência implicará em confissão e 

revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos 

os fatos alegados na inicial pela parte requerente, e será proferida pelo 

magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que 

poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou 

DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da 

audiência, ressalvando, ainda que a ausência da parte Requerente 

implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95). Após, à parte Requerente para, querendo em igual prazo, 

apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito
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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 Visto etc. Ante a nova informação de 

descumprimento da liminar (id. 30376453), DETERMINO a remessa de cópia 

dos autos ao Ministério Público, para apuração do crime de desobediência, 

para as providências que o Parquet entender necessárias. Determino que 

a reclamada IMEDIATAMENTE RESTABELEÇA EM ATÉ 04 HORAS O 

FORNECIMENTO da energia elétrica da unidade consumidora UC 

6/378538-3. Determino, ainda, que a empresa seja intimada para cumprir a 

liminar constando a informação dos reiterados descumprimentos, na 

pessoa daquele que detiver o cargo de maior hierarquia na sede da 

Energisa do Estado de Mato Grosso, no prazo e modo assinalados na 

decisão. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019043-53.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE PINTO CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO N°: 1019043-53.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: MARLENE 

PINTO CORREIA PARTE REQUERIDA: VIVO S/A SENTENÇA Dispenso o 

relatório nos termos do artigo 38 da lei 9.099/95, passo a fundamentar e a 

decidir. Verifica-se que a parte autora não juntou comprovante de 

residência atualizado e em nome próprio, conforme determinado no ID. 

Num. 26861060 - Pág. 2. Em face dessas razões, opino pelo indeferimento 

da petição inicial e pela extinção do processo sem resolução do mérito, 

nos termos do art. 485, I, do CPC. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à 

homologação da Douta Juíza de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 

da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. Tathyane G. da Matta 

Kato Juíza Leiga. Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello 

Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016348-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA VEIGA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT7329-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONATAN MARTINS AMORIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO NÚMERO: 1016348-29.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

MARIA TERESA VEIGA PARTE RÉ: JONATAN MARTINS AMORIM 

SENTENÇA Trata-se de ação de rescisão contratual cumulado com pedido 

de cobrança. Fica dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95, passo a fundamentar. Verifica-se que a parte exequente foi 

devidamente intimada para manifestar-se após o retorno da citação 

negativa (ID. Num. 29117010 - Pág. 1), porém manteve-se inerte. Assim, 

denota-se a ausência de interesse da parte autora em dar continuidade à 

presente demanda, já que está a mais de trinta dias sem apresentar 

manifestação nos autos. Ante o exposto, opino pela extinção do processo 

sem resolução do mérito nos moldes do art. 485, III, do CPC. Sem custas e 

sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual submeto, 

conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. 

Tathyane G. da Matta Kato. Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da 

Juíza Leiga deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004628-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA VITORIA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO NÚMERO: 1004628-68.2019.8.11.0001 PARTE EXEQUENTE: 

STUDIO S FORMATURAS EIRELI PARTE EXECUTADA: MARIA EMILIA 

VITORIA DE ALMEIDA SENTENÇA Trata-se de ação de execução de título 

extrajudicial. Fica dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95, passo a fundamentar. Verifica-se que a parte exequente foi 

devidamente intimada para indicar novo endereço da parte executada, 

porém manteve-se inerte desde 10/12/2019. Id. Num. 27241026 - Pág. 1. 

Assim, denota-se a ausência de interesse da parte exequente em dar 

continuidade à presente demanda, já que está a mais de trinta dias sem 

apresentar manifestação nos autos. Ante o exposto, opino pela extinção 

do processo sem resolução do mérito nos moldes do art. 485, III, do CPC. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

n.º 9.099/95). Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a 

qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. 

Intimem-se. Tathyane G. Da Matta Kato. Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da 

lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001874-19.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HARINSON EMMANUEL TRUJILLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (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 SENTENÇA Processo: 

1001874-19.2020.8.11.0002. REQUERENTE: HARINSON EMMANUEL 

TRUJILLO REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos etc. Em análise aos 

autos, depreende-se que a parte Requerente deixou de comparecer à 

audiência de tentativa de conciliação, em que pese ter sido devidamente 

intimada, e não apresentou justificativa alguma para a sua ausência. Em 

razão do não comparecimento da parte autora à audiência, outro caminho 

não há senão extinguir o processo sem julgamento do mérito. Posto isso, 

destaca-se que em âmbito de juizados especiais, é imprescindível a 

participação das partes em todas as audiências do processo, conforme 

preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: Artigo 51. Extingue-se o 
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processo além dos casos previstos em lei. I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo. (...) Nesse sentido é 

o entendimento jurisprudencial, in verbis: O legislador atribuiu tal 

importância à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, 

estabelecendo sérias sanções para aquele que não comparecer à 

audiência: para a autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP 1º 

Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). (grifo nosso). Feita 

essa consideração, com escoro no art. 485, IV, do CPC, c/c art. 51, inciso 

I, da Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do 

mérito. Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do ENUNCIADO FONAJE 2009: Enunciado 28 - 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas. Em havendo 

antecipação de tutela/liminar outrora deferida, revogo-a. Remetam-se os 

autos ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001968-64.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON NASCIMENTO NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001968-64.2020.8.11.0002. REQUERENTE: EMERSON NASCIMENTO 

NEVES REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Em análise aos 

autos, depreende-se que a parte Requerente deixou de comparecer à 

audiência de tentativa de conciliação, em que pese ter sido devidamente 

intimada, e não apresentou justificativa alguma para a sua ausência. Em 

razão do não comparecimento da parte autora à audiência, outro caminho 

não há senão extinguir o processo sem julgamento do mérito. Posto isso, 

destaca-se que em âmbito de juizados especiais, é imprescindível a 

participação das partes em todas as audiências do processo, conforme 

preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: Artigo 51. Extingue-se o 

processo além dos casos previstos em lei. I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo. (...) Nesse sentido é 

o entendimento jurisprudencial, in verbis: O legislador atribuiu tal 

importância à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, 

estabelecendo sérias sanções para aquele que não comparecer à 

audiência: para a autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP 1º 

Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). (grifo nosso). Feita 

essa consideração, com escoro no art. 485, IV, do CPC, c/c art. 51, inciso 

I, da Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do 

mérito. Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do ENUNCIADO FONAJE 2009: Enunciado 28 - 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas. Em havendo 

antecipação de tutela/liminar outrora deferida, revogo-a. Remetam-se os 

autos ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001930-52.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX FERNANDES (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 SENTENÇA Processo: 

1001930-52.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ALEX FERNANDES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Em análise aos autos, depreende-se que a parte 

Requerente deixou de comparecer à audiência de tentativa de conciliação, 

em que pese ter sido devidamente intimada, e não apresentou justificativa 

alguma para a sua ausência. Em razão do não comparecimento da parte 

autora à audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

julgamento do mérito. Posto isso, destaca-se que em âmbito de juizados 

especiais, é imprescindível a participação das partes em todas as 

audiências do processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 

9.099/95, in verbis: Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos 

previstos em lei. I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo. (...) Nesse sentido é o entendimento 

jurisprudencial, in verbis: O legislador atribuiu tal importância à conciliação 

que obrigou a presença pessoal das partes, estabelecendo sérias 

sanções para aquele que não comparecer à audiência: para a autora, a 

extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP 1º Colégio Recursal da Capital 

do Estado de São Paulo). (grifo nosso). Feita essa consideração, com 

escoro no art. 485, IV, do CPC, c/c art. 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito. Condeno a 

parte Requerente ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

ENUNCIADO FONAJE 2009: Enunciado 28 - Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas. Em havendo antecipação de tutela/liminar outrora 

deferida, revogo-a. Remetam-se os autos ao ARQUIVO, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002296-91.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LOUDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002296-91.2020.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA LOUDES DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Em análise aos autos, depreende-se 

que a parte Requerente deixou de comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação, em que pese ter sido devidamente intimada, e não apresentou 

justificativa alguma para a sua ausência. Em razão do não 

comparecimento da parte autora à audiência, outro caminho não há senão 

extinguir o processo sem julgamento do mérito. Posto isso, destaca-se que 

em âmbito de juizados especiais, é imprescindível a participação das 

partes em todas as audiências do processo, conforme preceitua o artigo 

51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: Artigo 51. Extingue-se o processo além 

dos casos previstos em lei. I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo. (...) Nesse sentido é o 

entendimento jurisprudencial, in verbis: O legislador atribuiu tal importância 

à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, estabelecendo 

sérias sanções para aquele que não comparecer à audiência: para a 

autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP 1º Colégio Recursal 

da Capital do Estado de São Paulo). (grifo nosso). Feita essa 

consideração, com escoro no art. 485, IV, do CPC, c/c art. 51, inciso I, da 

Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do 

mérito. Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do ENUNCIADO FONAJE 2009: Enunciado 28 - 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas. Em havendo 

antecipação de tutela/liminar outrora deferida, revogo-a. Remetam-se os 

autos ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 
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ISERNHAGEN JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002564-48.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KELAINE LUZIA NUNES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-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 SENTENÇA Processo: 

1002564-48.2020.8.11.0002. REQUERENTE: KELAINE LUZIA NUNES DE 

ARRUDA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Em análise aos 

autos, depreende-se que a parte Requerente deixou de comparecer à 

audiência de tentativa de conciliação, em que pese ter sido devidamente 

intimada, e não apresentou justificativa alguma para a sua ausência. Em 

razão do não comparecimento da parte autora à audiência, outro caminho 

não há senão extinguir o processo sem julgamento do mérito. Posto isso, 

destaca-se que em âmbito de juizados especiais, é imprescindível a 

participação das partes em todas as audiências do processo, conforme 

preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: Artigo 51. Extingue-se o 

processo além dos casos previstos em lei. I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo. (...) Nesse sentido é 

o entendimento jurisprudencial, in verbis: O legislador atribuiu tal 

importância à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, 

estabelecendo sérias sanções para aquele que não comparecer à 

audiência: para a autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP 1º 

Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). (grifo nosso). Feita 

essa consideração, com escoro no art. 485, IV, do CPC, c/c art. 51, inciso 

I, da Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do 

mérito. Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do ENUNCIADO FONAJE 2009: Enunciado 28 - 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas. Em havendo 

antecipação de tutela/liminar outrora deferida, revogo-a. Remetam-se os 

autos ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002467-48.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA RODRIGUES RUFINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

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 SENTENÇA Processo: 

1002467-48.2020.8.11.0002. AUTOR: JESSICA RODRIGUES RUFINO REU: 

BANCO BRADESCO Vistos etc. Em análise aos autos, depreende-se que a 

parte Requerente deixou de comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação, em que pese ter sido devidamente intimada, e não apresentou 

justificativa alguma para a sua ausência. Em razão do não 

comparecimento da parte autora à audiência, outro caminho não há senão 

extinguir o processo sem julgamento do mérito. Posto isso, destaca-se que 

em âmbito de juizados especiais, é imprescindível a participação das 

partes em todas as audiências do processo, conforme preceitua o artigo 

51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: Artigo 51. Extingue-se o processo além 

dos casos previstos em lei. I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo. (...) Nesse sentido é o 

entendimento jurisprudencial, in verbis: O legislador atribuiu tal importância 

à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, estabelecendo 

sérias sanções para aquele que não comparecer à audiência: para a 

autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP 1º Colégio Recursal 

da Capital do Estado de São Paulo). (grifo nosso). Feita essa 

consideração, com escoro no art. 485, IV, do CPC, c/c art. 51, inciso I, da 

Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do 

mérito. Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do ENUNCIADO FONAJE 2009: Enunciado 28 - 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas. Em havendo 

antecipação de tutela/liminar outrora deferida, revogo-a. Remetam-se os 

autos ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002491-76.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANY APARECIDA CAMPOS ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

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 SENTENÇA Processo: 

1002491-76.2020.8.11.0002. AUTOR: LIDIANY APARECIDA CAMPOS 

ALMEIDA REU: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. Em análise aos 

autos, depreende-se que a parte Requerente deixou de comparecer à 

audiência de tentativa de conciliação, em que pese ter sido devidamente 

intimada, e não apresentou justificativa alguma para a sua ausência. Em 

razão do não comparecimento da parte autora à audiência, outro caminho 

não há senão extinguir o processo sem julgamento do mérito. Posto isso, 

destaca-se que em âmbito de juizados especiais, é imprescindível a 

participação das partes em todas as audiências do processo, conforme 

preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: Artigo 51. Extingue-se o 

processo além dos casos previstos em lei. I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo. (...) Nesse sentido é 

o entendimento jurisprudencial, in verbis: O legislador atribuiu tal 

importância à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, 

estabelecendo sérias sanções para aquele que não comparecer à 

audiência: para a autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP 1º 

Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). (grifo nosso). Feita 

essa consideração, com escoro no art. 485, IV, do CPC, c/c art. 51, inciso 

I, da Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do 

mérito. Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do ENUNCIADO FONAJE 2009: Enunciado 28 - 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas. Em havendo 

antecipação de tutela/liminar outrora deferida, revogo-a. Remetam-se os 

autos ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002064-79.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA ANGELICA HUMBERGER DE MELLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

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 
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CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002064-79.2020.8.11.0002. AUTOR: KATIA ANGELICA HUMBERGER DE 

MELLO REU: OI S.A Vistos etc. Em análise aos autos, depreende-se que a 

parte Requerente deixou de comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação, em que pese ter sido devidamente intimada, e não apresentou 

justificativa alguma para a sua ausência. Em razão do não 

comparecimento da parte autora à audiência, outro caminho não há senão 

extinguir o processo sem julgamento do mérito. Posto isso, destaca-se que 

em âmbito de juizados especiais, é imprescindível a participação das 

partes em todas as audiências do processo, conforme preceitua o artigo 

51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: Artigo 51. Extingue-se o processo além 

dos casos previstos em lei. I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo. (...) Nesse sentido é o 

entendimento jurisprudencial, in verbis: O legislador atribuiu tal importância 

à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, estabelecendo 

sérias sanções para aquele que não comparecer à audiência: para a 

autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP 1º Colégio Recursal 

da Capital do Estado de São Paulo). (grifo nosso). Feita essa 

consideração, com escoro no art. 485, IV, do CPC, c/c art. 51, inciso I, da 

Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do 

mérito. Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do ENUNCIADO FONAJE 2009: Enunciado 28 - 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas. Em havendo 

antecipação de tutela/liminar outrora deferida, revogo-a. Remetam-se os 

autos ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002451-94.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARE APARECIDA MARCAL DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002451-94.2020.8.11.0002. AUTOR: ROSEMARE APARECIDA MARCAL 

DE ARRUDA REU: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Em análise aos 

autos, depreende-se que a parte Requerente deixou de comparecer à 

audiência de tentativa de conciliação, em que pese ter sido devidamente 

intimada, e não apresentou justificativa alguma para a sua ausência. Em 

razão do não comparecimento da parte autora à audiência, outro caminho 

não há senão extinguir o processo sem julgamento do mérito. Posto isso, 

destaca-se que em âmbito de juizados especiais, é imprescindível a 

participação das partes em todas as audiências do processo, conforme 

preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: Artigo 51. Extingue-se o 

processo além dos casos previstos em lei. I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo. (...) Nesse sentido é 

o entendimento jurisprudencial, in verbis: O legislador atribuiu tal 

importância à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, 

estabelecendo sérias sanções para aquele que não comparecer à 

audiência: para a autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP 1º 

Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). (grifo nosso). Feita 

essa consideração, com escoro no art. 485, IV, do CPC, c/c art. 51, inciso 

I, da Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do 

mérito. Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do ENUNCIADO FONAJE 2009: Enunciado 28 - 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas. Em havendo 

antecipação de tutela/liminar outrora deferida, revogo-a. Remetam-se os 

autos ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002721-21.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE MARTINS SERGIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

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: 

1002721-21.2020.8.11.0002. AUTOR: JULIANE MARTINS SERGIO REU: OI 

S.A Vistos etc. Em análise aos autos, depreende-se que a parte 

Requerente deixou de comparecer à audiência de tentativa de conciliação, 

em que pese ter sido devidamente intimada, e não apresentou justificativa 

alguma para a sua ausência. Em razão do não comparecimento da parte 

autora à audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

julgamento do mérito. Posto isso, destaca-se que em âmbito de juizados 

especiais, é imprescindível a participação das partes em todas as 

audiências do processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 

9.099/95, in verbis: Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos 

previstos em lei. I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo. (...) Nesse sentido é o entendimento 

jurisprudencial, in verbis: O legislador atribuiu tal importância à conciliação 

que obrigou a presença pessoal das partes, estabelecendo sérias 

sanções para aquele que não comparecer à audiência: para a autora, a 

extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP 1º Colégio Recursal da Capital 

do Estado de São Paulo). (grifo nosso). Feita essa consideração, com 

escoro no art. 485, IV, do CPC, c/c art. 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito. Condeno a 

parte Requerente ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

ENUNCIADO FONAJE 2009: Enunciado 28 - Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas. Em havendo antecipação de tutela/liminar outrora 

deferida, revogo-a. Remetam-se os autos ao ARQUIVO, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002930-87.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PEREIRA DA SILVA (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 SENTENÇA Processo: 

1002930-87.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ANDERSON PEREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. DEFIRO 

conforme requerido o prazo de 5 (cinco) dias para apresentar justificativa. 

Insta salientar, todavia, que o prazo pleiteado já decorreu, haja vista que o 

prazo pleiteado começa a transcorrer a partir do pedido. É Breve relato. 

DECIDO. Em análise aos autos, depreende-se que a parte Requerente 

deixou de comparecer à audiência de tentativa de conciliação, em que 

pese ter sido devidamente intimada, e não apresentou justificativa alguma 

para a sua ausência. Em razão do não comparecimento da parte autora à 

audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

julgamento do mérito. Posto isso, destaca-se que em âmbito de juizados 

especiais, é imprescindível a participação das partes em todas as 

audiências do processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 

9.099/95, in verbis: Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos 

previstos em lei. I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 
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audiências do processo. (...) Nesse sentido é o entendimento 

jurisprudencial, in verbis: O legislador atribuiu tal importância à conciliação 

que obrigou a presença pessoal das partes, estabelecendo sérias 

sanções para aquele que não comparecer à audiência: para a autora, a 

extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP 1º Colégio Recursal da Capital 

do Estado de São Paulo). (grifo nosso). Feita essa consideração, com 

escoro no art. 485, IV, do CPC, c/c art. 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito. Condeno a 

parte Requerente ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

ENUNCIADO FONAJE 2009: Enunciado 28 - Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas. Em havendo antecipação de tutela/liminar outrora 

deferida, revogo-a. Remetam-se os autos ao ARQUIVO, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012443-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR OAB - MT10279-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA CAROLINA DE SOUZA MESA PONTES (EXECUTADO)

MAURYEN PONTES DE CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012443-16.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO HORIZONTE EXECUTADO: LARISSA CAROLINA DE SOUZA 

MESA PONTES, MAURYEN PONTES DE CAMPOS Vistos etc. Tendo em 

vista a informação do exequente (ID 29591307) de que a parte executada 

satisfez a obrigação, JULGO e DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com 

fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Considerando o Princípio Constitucional de acesso à justiça, DEFIRO a 

GRATUIDADE da JUSTIÇA à parte autora, nos termos do art. 54 da lei 

9.099/95. Remetam-se os autos ao ARQUIVO, com as baixas e anotações 

de estilo. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002024-97.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARA FERREIRA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002024-97.2020.8.11.0002. REQUERENTE: SAMARA FERREIRA 

GONCALVES REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. 

Verifica-se que a parte exequente REQUER a DESISTÊNCIA do presente 

feito (ID 29597722). 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. Em havendo antecipação de tutela/liminar outrora deferida, 

REVOGO-A. Remetam-se os autos ao ARQUIVO, com as baixas e 

anotações de estilo. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002027-52.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA CRISTINA FERREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002027-52.2020.8.11.0002. REQUERENTE: LUANA CRISTINA FERREIRA 

GOMES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Verifica-se que a parte exequente 

REQUER a DESISTÊNCIA do presente feito (ID 29597716). 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. Em havendo antecipação de 

tutela/liminar outrora deferida, REVOGO-A. Remetam-se os autos ao 

ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002056-05.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DACY JOAO DE DEUS (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)

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 SENTENÇA Processo: 

1002056-05.2020.8.11.0002. REQUERENTE: DACY JOAO DE DEUS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. Verifica-se que a parte 

exequente REQUER a DESISTÊNCIA do presente feito (ID 29647924). 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. Em havendo 

antecipação de tutela/liminar outrora deferida, REVOGO-A. Remetam-se os 

autos ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005722-14.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITALA GRIGGI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1005722-14.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ITALA GRIGGI REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Verifica-se que a parte exequente REQUER a DESISTÊNCIA do presente 

feito (ID 29851827). 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. Em havendo antecipação de tutela/liminar outrora deferida, 

REVOGO-A. Remetam-se os autos ao ARQUIVO, com as baixas e 

anotações de estilo. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002361-86.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO DE OLIVEIRA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ARTHUR GOMES CORSINO OAB - MT27536/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 SENTENÇA Processo: 

1002361-86.2020.8.11.0002. REQUERENTE: EDNALDO DE OLIVEIRA 

MACHADO REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Vistos. 

Verifica-se que a parte exequente REQUER a DESISTÊNCIA do presente 

feito (ID 29711350). 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. Em havendo antecipação de tutela/liminar outrora deferida, 

REVOGO-A. Remetam-se os autos ao ARQUIVO, com as baixas e 

anotações de estilo. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002486-54.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-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))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002486-54.2020.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA LUIZA RODRIGUES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. Verifica-se que a parte 

exequente REQUER a DESISTÊNCIA do presente feito (ID 29732288). 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. Em havendo 

antecipação de tutela/liminar outrora deferida, REVOGO-A. Remetam-se os 

autos ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004427-39.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDE LAURA DE CAMPOS ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1004427-39.2020.8.11.0002. AUTOR: LEIDE LAURA DE CAMPOS ARRUDA 

REU: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Verifica-se que a parte exequente 

REQUER a DESISTÊNCIA do presente feito (ID 29869727), alegando não 

possuir mais interesse na lide. 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. Em havendo antecipação de tutela/liminar outrora 

deferida, REVOGO-A. Remetam-se os autos ao ARQUIVO, com as baixas 

e anotações de estilo. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004127-77.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NAILA ALCANTARA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

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 SENTENÇA Processo: 

1004127-77.2020.8.11.0002. REQUERENTE: NAILA ALCANTARA DE 

MORAIS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Verifica-se que a parte exequente REQUER a 

DESISTÊNCIA do presente feito (ID 30191296). 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. Em havendo antecipação de 

tutela/liminar outrora deferida, REVOGO-A. Remetam-se os autos ao 

ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. Intime-se. Às 
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providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005783-69.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT18838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARICE ALVES DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1005783-69.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: LILIAN CALDAS RODRIGUES 

EXECUTADO: CLARICE ALVES DE ARRUDA Vistos. Dispensado o relatório 

conforme art. 38 da Lei nº 9.099/95. É o Breve Relato. Decido. Após detida 

análise dos autos, verificou-se que a presente ação tem por objeto a 

execução de título extrajudicial (nota promissória), cuja praça de 

pagamento é Cuiabá (ID 29470214), bem como a parte executada reside 

naquela comarca. Assim sendo, este juízo é absolutamente incompetente, 

nos termos do art. 4º, inc. I e II, da Lei nº 9.099/95. Isto posto, JULGO e 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com 

fundamento no artigo 51, inc. III, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Procedam-se às anotações e baixas pertinentes. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019962-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEOVANIA BOABAID GREGORIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS OAB - MT25973-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURIANA RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Vistos etc. Verifica-se por meio da petição acostada nos autos, que a 

parte autora REQUER a DESISTÊNCIA do presente feito. É o Breve Relato. 

Decido. Assim estabelece o Enunciado 90 do FONAJE, senão vejamos: 

ENUNCIADO 90 – A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento. Ex Positis, 

HOMOLOGO, para que surta os legais e jurídicos efeitos, nos termos do 

art. 158, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o pedido de 

DESISTÊNCIA da parte autora; por conseguinte, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso 

VIII do CPC. Precluso este decisum, remetam-se os autos ao ARQUIVO, 

dando as baixas necessárias. Publique-se. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018209-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PARQUE CHAPADA DOS CRISTAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIBELE BARROS ROSA DA CONCEICAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018209-50.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: PARQUE CHAPADA DOS 

CRISTAIS EXECUTADO: CIBELE BARROS ROSA DA CONCEICAO Vistos 

etc. Tendo em vista a informação do exequente (ID 30282729) de que a 

parte executada satisfez a obrigação, JULGO e DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Considerando o Princípio Constitucional de acesso à 

justiça, DEFIRO a GRATUIDADE da JUSTIÇA à parte autora, nos termos do 

art. 54 da lei 9.099/95. Remetam-se os autos ao ARQUIVO com as baixas 

e anotações de estilo. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017854-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MIQUEIAS ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO OAB - MT14694-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

NÚMERO DO PROCESSO: 1017854-40.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

MIQUEIAS ALMEIDA SILVA PARTE RÉ: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS FATOS Relatou a parte 

autora que ficou surpresa com inscrição indevida em seu nome nos 

serviços de restrição ao crédito, mencionou que desconhece o débito que 

lhe foi imputado e negou a relação jurídica. Nos pedidos, requereu a 

declaração da inexistência do débito e da relação jurídica, o cancelamento 

das inscrições e a reparação por danos morais. A parte ré refutou os 

termos relatados na inicial, defendeu a legitimidade da inscrição diante da 

existência do débito e pugnou pela improcedência dos pedidos. Fica 

dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da lei 9.099/95, passo a 

fundamentar e a decidir. 2. FUNDAMENTAÇÃO Registra-se que a prova 

documental é suficiente para formar convencimento deste juízo, oportuno 

se faz o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 

Compulsando os autos verifica-se que a parte autora formulou pedido de 

desistência da ação, alegando a necessidade da perícia. Entretanto, a 

parte ré já havia sido citada, bem como apresentado sua contestação, 

inclusive juntando documentos que comprovam a contratação que gerou a 

dívida em cobrança, comprovando a relação contratual entre as partes, e 

ainda, a legalidade do débito outrora cobrado. O enunciado 90 do FONAJE, 

após a alteração de sua redação, realizada no XXXVIII Encontro - Belo 

Horizonte-MG, dispõe que “A desistência da ação, mesmo sem a anuência 

do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do 

mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária”. A 

alteração do enunciado acima disposto decorre, fato de conhecimento 

comum, de que no exercício da jurisdição somos desafiados a identificar 

qual das partes é realmente a vítima, visto que, todos os dias uma 

avalanche de ações judiciais que tem por objeto fraudes e negativações 

indevidas se aportam no judiciário. Ora, não podemos fechar os olhos 

para a realidade da clientela dos Juizados Especiais, onde astutos 

advogados formulam petições genéricas, e ao primeiro sinal de 

improcedência ou condenação por litigância de má-fé, atravessam pedidos 

de desistência da ação. Sobre o tema não há divergência na doutrina. É 

pacífico o entendimento de que a tutela jurisdicional não é privilégio do 

autor: ela será conferida àquele que tiver razão segundo o entendimento 

do juiz (CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, Instituições de Direito Processual 

Civil, v. II, São Paulo: Malheiros, 2002, p. 140). No mesmo sentido segue o 

entendimento do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: (...) “A sentença de 

improcedência interessa muito mais ao réu do que a sentença de extinção 

do processo sem resolução do mérito, haja vista que, na primeira hipótese, 

em decorrência da formação da coisa julgada material, o autor estará 

impedido de ajuizar outra ação, com o mesmo fundamento, em face do 

mesmo réu. 3. Segundo entendimento do STJ, a recusa do réu deve ser 

fundamentada e justificada, não bastando apenas a simples alegação de 

discordância, sem a indicação de qualquer motivo relevante. (...)(STJ; 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.318.558 - RS (2011/0292570-9); Rel. Min. 

NANCY ANDRIGHI; julgado em 04 de junho de 2013). (grifo nosso). 

Entretanto, para adequar esse entendimento aos parâmetros dos Juizados 

Especiais, no concernente a observância aos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, disposto no 

art. 2º da Lei n.º 9.099/95, entendo não ser necessária à intimação do réu 

para manifestar sua concordância no caso em concreto, visto que o 
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reclamado já apresentou aos autos suas razões a fim de ver o pedido 

inicial ser julgado improcedente. Assim, indefiro o pedido de desistência da 

parte autora, e passo a decidir a lide. Preliminar Inicialmente, destaca-se 

que é incabível o indeferimento da petição inicial em razão da ausência de 

comprovante de residência em nome da parte autora, oportuno salientar 

que documentos indispensáveis à propositura da demanda são aqueles 

cuja ausência impede o julgamento do mérito da demanda, assim, a 

ausência do comprovante de endereço não é documento indispensável à 

propositura da ação, além do que a parte ré em sua defesa indica 

endereço em Várzea Grande como sendo da parte autora, portanto, 

tem-se por rejeitada a preliminar. Mérito Insta assentar que o presente 

caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista 

que a autora é destinatária final da prestação de serviço, enquanto a 

empresa ré figura como fornecedora de serviços, emoldurando-se nos 

conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. A controvérsia 

consiste em verificar se há ou não fundamentos para legitimar a inscrição 

do nome da parte autora nos serviços de proteção ao crédito. Dos autos, 

constata-se a existência da relação jurídica e da legitimidade do débito, 

visto que foi juntado aos autos termo de cessão de crédito, contrato 

assinado pela parte autora, documentos pessoais da parte autora e telas 

sistêmicas legíveis. (Id.Num. 29621920 e seguintes). Desta feita, 

comprovada a relação jurídica com a cedente, competia a parte autora 

trazer aos autos a comprovação dos pagamentos. Não obstante, o Código 

de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não 

tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte autora o ônus da 

prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme o art. 373, I do 

Código de Processo Civil. A parte autora argumenta que não foi notificada 

da inscrição no SPC/Serasa, no entanto, esta responsabilidade não 

compete a ré, e, sim, ao órgão mantenedor de proteção ao crédito, 

conforme assevera o Enunciado da Súmula 359 do STJ. No que tange a 

validade da cessão de crédito, o artigo 293 do CC informa que 

independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o 

cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido. Veja a 

ausência da notificação não torna a dívida inexigível, tampouco impede o 

novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos 

cedidos, nesse sentido entendeu o STJ. (STJ - AgInt no AREsp: 1156325 

SP 2017/0207640-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 

Data de Julgamento: 24/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 30/04/2018). A Quarta Turma do STJ, também se 

posicionou pelo mesmo entendimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1233425 MT 

2018/0009924-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 08/05/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

15/05/2018). No referido julgado, o STJ afirmou que a notificação prevista 

no art. 290, do Código Civil, tem a finalidade de proteger o devedor, 

evitando tão somente que pague a quem não é titular do crédito e 

permitindo-lhe opor eventuais exceções pessoais. Dessa maneira, não 

preenchidos os requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco 

no artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, para que 

restasse caracterizada a obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados 

na exordial. Enfim, comprovada a ausência de ato ilícito indefiro a 

reparação por danos morais, não houve no presente caso ofensas a 

serem reparadas. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, OPINO PELA 

IMPROCEDÊNCIA das pretensões contidas na inicial e pela extinção do 

processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos a 

Excelentíssima Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. 

Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da 

Juíza Leiga deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020576-47.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - MT19110/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n. 1020576-47.2019.8.11.0002 Reclamante: Maria Helena dos 

Santos Reclamada: VIVO S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo 

a prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito. 

Pleiteia a parte requerente a declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, ao argumento de que seu nome foi inscrito 

no cadastro das entidades de proteção ao crédito, com relação ao débito 

no valor de R$ 239,16 (duzentos e trinta e nove reais e dezesseis 

centavos), desconhecendo por completo o débito, pois não firmou 

contrato algum com a requerida. A parte requerida contesta a autora 

alegando que o débito é regular, tendo em vista que a parte requerente 

contratou os serviços e utilizou os serviços de telefonia da empresa 

reclamada, e restando inadimplente com relação as chamadas fornecidas 

pela requerida, não há que se falar em inexistência de débito, motivo pelo 

qual requer a improcedência total do pedido. A inversão do ônus da prova 

libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos 

constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que 

deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte 

requerente, em virtude de a presunção passar a ser favorável a ela. 

Primeiramente, constata-se que a parte requerida NÃO juntou qualquer 

documento referente a serviços prestados que pudessem ser o objeto do 

apontamento do nome da parte autora ao banco de dados de negativação, 

somente trouxe na contestação telas do sistema interno e supostos 

relatórios de chamadas, quais não se revestem de imprescindibilidade 

para a comprovação do alegado. Conquanto tenha a parte requerida 

alegado que os débitos são decorrentes de um contrato estabelecido 

entre a parte autora e a empresa suscitada, não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte requerente, ou qualquer outro meio idôneo 

de prova, comprovando a contratação de qualquer serviço. Em se 

tratando de relação de consumo, negada a contratação dos serviços pelo 

consumidor, é incumbência do responsável pela cobrança dos débitos, 

demonstrar de forma inconcussa a origem da dívida, o que não logrou 

fazer a instituição, ao contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações 

sem bases sólidas, tendo juntado apenas telas do seu sistema interno e 

suposto relatório de chamadas, documentos que não têm o condão de 

comprovar a relação jurídica entre as partes. O que se constata 

compulsando a defesa é que resta razão a parte Reclamante. Frisa-se 

que em se tratando de relação de consumo e havendo desconhecimento 

da relação, é incumbência da empresa responsável pela cobrança dos 

débitos, demonstrar de forma incontestável sua origem, o que não logrou 

fazer, visto que deixou de trazer aos autos quaisquer documentos. 

Portanto, não comprovado que os serviços foram regularmente 

proporcionados, ilegítima a cobrança que gerou a inscrição, fatos que 

neste caso se revestem de danos passíveis de ressarcimento. No que 

concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir a má 

prestação do serviço contratado, que possa acarretar prejuízo aos seus 

clientes e terceiros de boa-fé. Não há dúvida de que a conduta da 

requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente 

para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente teve seu 

nome inscrito no rol dos órgãos de proteção ao crédito. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral se 

configura pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 
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personalidade. O dano moral prescinde de prova. Quanto ao valor da 

indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. A propósito, trago precedente do nosso e. Tribunal: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO 

INDEVIDO - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR TERCEIRO - ESTELIONATO - 

RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - OBRIGAÇÃO DE 

INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - COMPLEXIDADE RELATIVA E BASE 

DOCUMENTAL - RECURSOS DESPROVIDOS. Cabe à instituição bancária 

conferir adequadamente a procedência e veracidade dos dados 

cadastrais no momento da abertura de conta corrente e da contratação de 

empréstimo, sob pena de se responsabilizar pelos danos que causar a 

terceiro. O arbitramento em danos morais deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, à luz 

do princípio da razoabilidade. Se a causa tem complexidade relativa e o 

conjunto probatório é sustentado em base documental, o percentual mínino 

para fixação de honorários atende o critério legal previsto no art. 20, § 3º 

do CPC. (TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS MACHADO j. 

17/08/2011). (grifo negrito nosso). Feitas as ponderações supra, 

considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão deduzida para declarar a inexistência dos débitos aqui litigado 

no valor de R$ 239,16 (duzentos e trinta e nove reais e dezesseis 

centavos), e condenar a parte requerida ao pagamento de indenização 

por danos morais à parte requerente no valor de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, calculado desde a prolação 

desta sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao 

mês, contados a partir do evento danoso no órgão de proteção ao crédito 

(30.04.2019). Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em julgado, execute-se na forma 

da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo requerido, certifique-se e 

REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, anotações e demais 

formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza 

de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro 

Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020481-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA PATRICIA BELTRAMI DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA OAB - MT17399-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1020481-17.2019.811.0002 Reclamante: Daniela Patrícia 

Beltrami de Paula Reclamado: Sociedade Hospitalar Cuiabana S.A. Vistos 

etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei 

nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do art. 355, I, do CPC. - Da Necessidade da Realização de Prova 

Pericial Médica: Alega a parte Requerente que sofreu violência obstétrica, 

uma vez que no nascimento de seu filho, por meio de cesariana, teve um 

corte em seu útero, que gerará dificuldades a esta para engravidar, 

possibilitando que não possa realizar o parto normal, bem como devido ao 

método do parto o seu filho teve que ser encaminhado para incubadora, 

ficando por 8 horas longe da Reclamante. A parte requerida contesta a 

parte requerente asseverando que se faz necessário a perícia médica a 

fim de apurar se a conduta do médico foi devidamente realizada, conforme 

preconiza as normas, bem como se houve as efetivas lesões narradas 

pela parte Requerente, uma vez que o procedimento foi realizado sem 

intercorrências. Em análise aos documentos dos autos constato que se 

faz necessário um exame mais aprofundado ao caso, com análise pericial, 

principalmente a fim de se verificar se houve erros na conduta médica, 

bem como se houveram as lesões narradas pela parte Requerente em seu 

útero, que poderão ensejar as complicações narradas. Diante deste 

contexto, entendo necessária a realização de perícia médica, tendo em 

vista que os documentos dos autos não são suficientes para comprovar o 

erro médico e a violência obstétrica narrada, deste modo, se verifica que é 

necessário um exame mais acurado da questão, com vistas à completa 

instrução do feito, indispensável, portanto, se faz a realização da prova 

pericial de natureza médica, para eliminar quaisquer dúvidas, assim o juízo 

não possui um conjunto probatório suficiente para analisar a veracidade. 

Com efeito, o legislador infraconstitucional buscou, com os Juizados 

Especiais, criar um sistema onde a celeridade e a simplicidade devem 

nortear a atividade jurisdicional, e assim estabeleceu, no artigo 3º da Lei 

nº 9.099/95, que sua competência para conciliação, processo e 

julgamento alcança as causas cíveis de menor complexidade, significando 

que naquelas causas em que se exige a necessidade de perícia para o 

desate da questão, tais causas estariam subtraídas ao seu alcance. 

Sabe-se que a aferição da complexidade da causa leva em consideração 

não o direito material discutido, mas o objeto da prova, consoante orienta o 

Enunciado nº 54 do FONAJE: A menor complexidade da causa, para 

fixação da competência, é aferida pelo objeto da prova e não em face do 

direito material. Destarte, restando controversa a veracidade dos 

documentos juntados aos autos em sede de contestação, mostra-se 

imprescindível a realização da prova pericial que, por envolver matéria 

complexa, afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis, impondo a 

extinção do processo sem exame do mérito na dicção dos artigos 3° e 51, 

inciso II, da Lei de Regência dos Juizados Especiais. Sobre o assunto: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. MEDICINA DIAGNÓSTICA. 

PACIENTE SUBMETIDA A EXAME DE ULTRASSOM. RESULTADO QUE NÃO 

INDICOU PATOLOGIAS. QUADRO CLÍNICO AGRAVADO. NOVO EXAME EM 

CLÍNICA DIVERSA. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM COLELITÍASE. 

ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO . ERRO CUJA CERTIFICAÇÃO DEPENDE DE 

PROVA PERICIAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA RECONHECIDA DE OFÍCIO. 

A configuração do erro médico, na medicina diagnóstica, depende da 

certeza científica quanto à sua ocorrência para o que contribuem as 

circunstâncias de método, tempo de realização e condição patológica do 

paciente. Necessária a realização de perícia nos exames médicos 

realizados para que se ateste a efetividade do erro médico, prova 

incompatível com o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais Cíveis. Por se 

tratar de matéria de ordem pública, a incompetência do juízo pode ser 

reconhecida de ofício. Recurso parcialmente provido para anular a 

sentença prolatada e reconhecer a incompetência absoluta dos Juizados 

E s p e c i a i s  p a r a  j u l g a r  a  l i d e .  ( R e c u r s o  I n o m i n a d o 

0048606-88.2014.811.0001, NELSON DORIGATTI, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Data do Julgamento 10/10/2019, Data da publicação 10/10/2016). 

Registro, por oportuno, que a incompetência absoluta, como matéria de 

ordem pública que é, pode e deve ser reconhecida de ofício, em qualquer 

tempo ou grau de jurisdição, nos moldes do art. 64, do CPC. Pelo exposto, 

reconhecendo, em razão da complexidade da causa pela necessidade de 

perícia grafotécnica, tem-se a inadmissibilidade do procedimento 

sumaríssimo, pelo que JULGO EXTINTO a presente reclamação, sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95. 

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 
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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: 1020585-09.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOANIR MACIEL PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1020585-09.2019.8.11.0002 Reclamante: Maria Joanir Maciel 

Pinheiro Reclamada: Vivo S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório 

com escoro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Inicialmente, destaco que o deslinde das questões de fato e de direito 

trazidas nestes autos, não dependem de dilação probatória, pelo que 

delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I, do CPC. 

Mérito. Pleiteia a parte requerente a declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, ao argumento de que seu nome foi inscrito 

no cadastro das entidades de proteção ao crédito, com relação ao débito 

no valor total de R$ 178,63 (cento e setenta e oito reais e sessenta e três 

centavos) desconhecendo por completo o débito, pois não entabulou 

negócio jurídico com a requerida. A parte requerida contesta o autor 

asseverando que o débito ensejador da negativação é decorrente da 

contratação dos serviços da requerida, trazendo aos autos cópia do 

Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP, devidamente assinado 

(ID 29217429), juntamente com documento pessoal da parte Autora e, 

restando inadimplente com a utilização dos serviços, é legítima a 

negativação, não havendo que se falar em cobrança indevida. Por fim 

requer a título de pedido contraposto que a parte Requerente seja 

condenada ao pagamento dos débitos em aberto no R$ 178,63 (cento e 

setenta e oito reais e sessenta e três centavos). Verifica-se que a parte 

requerente apresentou manifestação requerendo a desistência da ação 

nos termos do artigo 485, Inciso VIII do Código de Processo Civil e 

Enunciado 90 do FONAJE. Diante da apresentação de documentos que 

comprovam a existência do débito, deixo de acolher o pedido de 

desistência, nos termos do Enunciado 90 do FONAJE. No contexto dos 

autos, verifica-se que a parte requerida carreou aos autos documentos 

que COMPROVAM a RELAÇÃO JURÍDICA entre as partes e a ORIGEM DO 

DÉBITO discutido, bem como a sua efetiva contratação, comprovando 

assim que a negativação é legítima, uma vez que consta juntado nos autos 

assinatura e documentos que demonstram a utilização dos serviços 

prestados. Desta maneira, tem-se por devidos os valores apontados pela 

parte requerida lançados no pedido contraposto no valor de R$ 178,63 

(cento e setenta e oito reais e sessenta e três centavos). Assim, diante 

das circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida 

pela parte Requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de 

cognição a respeito dos fatos, os quais, pelo que dos autos constam, 

ocorreram da forma narrada na contestação. A consequência do 

descumprimento do ônus mencionado no art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras alegações são 

insuficientes à produção de provas. Não resta dúvida de que a parte 

autora contratou e, de forma negligente e desidiosa ajuizou a presente 

ação, sem antes ao menos fazer qualquer consulta junto à empresa ora 

requerida, pois nada traz neste sentido. No caso, a parte requerente agiu, 

irrefutavelmente, de má-fé ao ingressar com ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica e de indenização por danos morais, e após 

a apresentação da contestação, na qual a requerida comprova de forma 

inequívoca a origem do débito, desiste do prosseguimento da demanda. 

Desta forma, conclui-se evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, no inciso II do art. 80, do CPC. Neste ínterim, 

com lastro nas provas produzidas, RECONHEÇO a litigância de má-fé da 

parte autora, eis que agiu com deslealdade. Destaca-se que se a parte 

requerida não tivesse o cuidado e a diligência de guardar os documentos 

que ratificam a origem do débito, certamente seria condenada em danos 

morais, causando um locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois 

o Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à 

litigância de má-fé. Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 

6º da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na 

inicial. Rejeito, ainda, a preliminar de perícia grafotécnica, por ser 

desnecessária ao caso. Com intuito inibitório, condeno a parte autora ao 

pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa 

corrigido da data da propositura até a data do cálculo, consoante autoriza 

o art. 81 do CPC; e condeno, também, a parte requerente ao pagamento 

das custas do processo, bem como dos honorários do advogado que 

sugiro seja fixado no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos 

do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Diante da fundamentação, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, e condeno a parte requerente 

nos valores postulados a este título no valor de R$ 178,63 (cento e 

setenta e oito reais e sessenta e três centavos), que deverá ser corrigido 

pelo índice INPC/IBGE e acrescido de juros moratórios desde do 

vencimento dos débitos. Transitada em julgado, execute-se na forma da 

Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo requerido, certifique-se e 

REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, anotações e demais 

formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza 

de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro 

Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020657-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECK BENEDITO MARQUES DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1020657-93.2019.8.11.0002 Reclamante: Valdeck Benedito 

Marques de Assis Reclamada: Telefônica Brasil S.A. Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com escoro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Inicialmente, destaco que o deslinde das questões 

de fato e de direito trazidas nestes autos, não dependem de dilação 

probatória, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inc. I, do CPC. Mérito. Pleiteia a parte requerente a declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais, ao argumento de 

que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, com relação a uma dívida no valor de R$ 215,83 (duzentos e 

quinze reais e oitenta e três centavos), que desconhece, uma vez que 

não possui débito junto a empresa requerida, sendo indevida e abusiva a 

referida cobrança. A parte requerida contesta a parte autora asseverando 

que o débito ensejador da negativação é legítimo colacionando à sua 

defesa trazendo aos autos cópia do Termo de Adesão e Contratação de 

Serviços SMP, devidamente assinado no ID 29240244, juntada de faturas 

e histórico de chamadas, deste modo a parte requerida alega que o débito 

é devido em razão do inadimplemento das faturas, sendo, portanto, 

legítima a negativação, não havendo que se falar em cobrança indevida. 

Por fim requer a título de pedido contraposto que a parte Requerente seja 
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condenada ao pagamento dos débitos em aberto que totalizam o valor de 

R$ 299,83 (duzentos e noventa e nove reais e oitenta e três centavos). A 

parte requerente apresentou impugnação à contestação, alegando 

ratificando que não possui contrato com a requerida e aduz que não 

reconhece a assinatura acostada no contrato, contudo, destaco que as 

assinaturas são idênticas e que junto ao referido contrato foi apresentado 

cópia do documento pessoal da parte requerente. No contexto dos autos, 

verifica-se que a parte requerida carreou aos autos documentos que 

COMPROVAM A RELAÇÃO JURÍDICA entre as partes, bem como a origem 

do débito, ora questionado, e como a parte requerente não comprova o 

pagamento dos serviços da empresa de telefonia, resta evidente que a 

negativação dos autos é legítima, pois apesar da parte requerente afirmar 

que não negou relação jurídica, esta restou omissa quanto a este fato, 

tentando induzir o juízo a erro. Assim, diante das circunstâncias em que 

os fatos ocorreram aliados às provas produzidas pela parte Requerida, 

permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, 

os quais, pelo que dos autos constam, ocorreram da forma narrada na 

contestação. A consequência do descumprimento do ônus mencionado no 

art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil é a improcedência do pedido, 

já que meras alegações são insuficientes à produção de provas. Não 

resta dúvida de que a parte autora contratou e, de forma negligente e 

desidiosa ajuizou a presente ação, sem antes ao menos fazer qualquer 

consulta junto à empresa ora requerida, pois nada traz neste sentido. No 

caso, a parte requerente agiu, irrefutavelmente, de má-fé ao ingressar 

com ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de indenização 

por danos morais, e após a apresentação da contestação, na qual a 

requerida comprova de forma inequívoca a relação jurídica. Desta forma, 

conclui-se evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a 

verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no 

inciso II do art. 80, do CPC. Neste ínterim, com lastro nas provas 

produzidas, RECONHEÇO a litigância de má-fé da parte autora, eis que 

agiu com deslealdade. Destaca-se que se a parte requerida não tivesse o 

cuidado e a diligência de guardar os documentos que ratificam a relação 

jurídica, certamente seria condenada em danos morais, causando um 

locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois o Código de Defesa 

do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. 

Quanto ao pedido contraposto, verifico que a parte Requerida pleiteou pelo 

pagamento no importe de R$ 215,83 (duzentos e quinze reais e oitenta e 

três centavos). Entretanto, este valor difere do valor questionado na inicial 

que totaliza o valor de R$ 299,83 (duzentos e noventa e nove reais e 

oitenta e três centavos), desta feita, deixo de reconhecer o pedido, uma 

vez que a empresa deve adotar as medidas cabíveis para cobrança dos 

valores que estão em aberto pela parte requerente. Pelo exposto, nos 

termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. De igual forma, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido contraposto realizado pela Requerida, conforme 

fundamentos acima expostos. Com intuito inibitório, condeno a parte autora 

ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa 

corrigido da data da propositura até a data do cálculo, consoante autoriza 

o art. 81 do CPC; e condeno, também, a parte requerente ao pagamento 

das custas do processo, bem como dos honorários do advogado no 

montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e 

ss. do CPC). Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao 

ARQUIVO com as baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. 

Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020535-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-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))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1020535-80.2019.8.11.0002 Reclamante: Maria Luiza 

Rodrigues Reclamada: Banco Bradescard S.A. Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. 

Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

art. 355, I, do CPC. Das Preliminares No tocante a preliminar suscitada de 

litispendência em razão da parte requerente ter ajuizado duas ações com 

identidade das partes e da cauda de pedir, verifico que no processo sob 

nº 1002486-54.2020.811.0002 no dia 02.03.2020 (ID 29732288), houve 

manifestação requerendo a desistência da ação. Assim inexiste 

litispendência, motivo pelo qual rejeito a preliminar. Mérito. Pleiteia a parte 

requerente a declaração de inexistência de débito e indenização por 

danos morais, ao argumento de que seu nome foi inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, com relação aos dois débitos que 

totalizam o valor de R$ 663,56 (seiscentos e sessenta e três reais e 

cinquenta e seis centavos), desconhecendo por completo o referido 

débito, pois jamais contraiu dívida que pudesse gerar o referido débito, 

sendo a mesma indevida. A parte requerida, no mérito contesta a parte 

autora asseverando que os fatos narrados pela parte requerente não são 

capazes de causar prejuízos e inexiste comprovação de qualquer conduta 

ilícita ou abusiva pela parte requerida, bem como não deve ser aplicado 

neste caso a inversão do ônus da prova, visto que não há um mínimo de 

verossimilhança nas alegações da parte requerente. Ao final pugna pela 

improcedência dos pedidos. A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, 

em virtude de a presunção passar a ser favorável a ela. Primeiramente, 

constata-se que a parte requerida NÃO juntou qualquer documento 

referente a serviços prestados que pudessem ser o objeto do 

apontamento do nome da parte autora ao banco de dados de negativação, 

não informando nenhuma relação jurídica que possa ter com esta, o que 

se reveste de imprescindibilidade para a comprovação do alegado. 

Conquanto tenha a parte requerida alegado que os débitos são 

decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa 

suscitada, não há nos autos nenhum documento assinado pela parte 

requerente, somente faturas com suposta utilização dos serviços pela 

parte requerente, assim não há qualquer outro meio idôneo de prova, 

comprovando a contratação de qualquer serviço. Em se tratando de 

relação de consumo, negada a contratação dos serviços pelo consumidor, 

é incumbência do responsável pela cobrança dos débitos, demonstrar de 

forma inconcussa a origem da dívida, o que não logrou fazer a instituição, 

ao contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. 

O que se constata compulsando a defesa é que resta razão a parte 

Reclamante. Frisa-se que em se tratando de relação de consumo e 

havendo desconhecimento da relação, é incumbência da empresa 

responsável pela cobrança dos débitos, demonstrar de forma 

incontestável sua origem, o que não logrou fazer, visto que deixou de 

trazer aos autos quaisquer documentos. Portanto, não comprovado que 

os serviços foram regularmente proporcionados, ilegítima a cobrança que 

gerou a inscrição, fatos que neste caso se revestem de danos passíveis 

de ressarcimento. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069717/3/2020 Página 383 de 426



diligência necessária a impedir a má prestação do serviço contratado, que 

possa acarretar prejuízo aos seus clientes e terceiros de boa-fé. Não há 

dúvida de que a conduta da requerida pode provocar transtornos, aflição 

e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma 

vez que a parte requerente teve seu nome inscrito no rol dos órgãos de 

proteção ao crédito, por um contrato que nunca realizou. A prova do 

reflexo patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano 

moral se configura pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos 

da personalidade. O dano moral prescinde de prova. Quanto ao valor da 

indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. A propósito, trago precedente do nosso e. Tribunal: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO 

INDEVIDO - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR TERCEIRO - ESTELIONATO - 

RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - OBRIGAÇÃO DE 

INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - COMPLEXIDADE RELATIVA E BASE 

DOCUMENTAL - RECURSOS DESPROVIDOS. Cabe à instituição bancária 

conferir adequadamente a procedência e veracidade dos dados 

cadastrais no momento da abertura de conta corrente e da contratação de 

empréstimo, sob pena de se responsabilizar pelos danos que causar a 

terceiro. O arbitramento em danos morais deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, à luz 

do princípio da razoabilidade. Se a causa tem complexidade relativa e o 

conjunto probatório é sustentado em base documental, o percentual mínino 

para fixação de honorários atende o critério legal previsto no art. 20, § 3º 

do CPC. (TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS MACHADO j. 

17/08/2011). (grifo negrito nosso). Feitas as ponderações supra, 

considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão deduzida para declarar a inexistência dos débitos aqui litigados 

que totalizam o valor de R$ 663,56 (seiscentos e sessenta e três reais e 

cinquenta e seis centavos), e condenar a parte requerida ao pagamento 

de indenização por danos morais à parte requerente no valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, calculado 

desde a prolação desta sentença e acrescidos de juros simples de 1% 

(um por cento) ao mês, contados a partir do evento danoso – 16.08.2016 

– data da inclusão do débito no órgão de proteção ao crédito. Sem custas 

e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95). Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e 

ss. do CPC). Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao 

ARQUIVO com as baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. 

Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020617-14.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODIVAL MONTEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU OAB - SP0217897A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1020617-14.2019.8.11.0002 Reclamante: Odival Monteiro da 

Silva Reclamado: Omni Financeira S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e 

decido. Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 

Mérito Pleiteia a parte requerente a declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, ao argumento de que seu nome foi inscrito 

no cadastro das entidades de proteção ao crédito, com relação a uma 

dívida no valor de R$ 25,34 (vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos), 

desconhecendo por completo o débito, que jamais foi notificado quanto 

aos fatos, bem como jamais realizou negócio jurídico junto a requerida. A 

parte requerida contesta o autor asseverando que o débito ensejador da 

negativação é legítimo colacionando à sua defesa contrato datado, 

referente a cartão de crédito que se encontra devidamente assinado com 

cópia dos documentos pessoais (ID 29126157), estabelecido entre as 

partes e restando inadimplente com a utilização dos serviços 

disponibilizados, é legítima a negativação, não havendo que se falar em 

cobrança indevida. Ressalta-se que a parte Requerente requereu pedido 

de desistência da ação, após a apresentação da contestação pela parte 

Requerida. Diante da apresentação de documentos que comprovam a 

existência do débito, deixo de acolher o pedido de desistência, nos termos 

do Enunciado 90 do FONAJE. No contexto dos autos, verifica-se que a 

parte requerida carreou aos autos documentos que COMPROVAM a 

origem do DÉBITO discutido, bem como a sua efetiva contratação, 

comprovando assim que a negativação é legítima. Assim, diante das 

circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela 

parte Requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a 

respeito dos fatos, os quais, pelo que dos autos constam, ocorreram da 

forma narrada na contestação. A consequência do descumprimento do 

ônus mencionado no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil é a 

improcedência do pedido, já que meras alegações são insuficientes à 

produção de provas. Não resta dúvida de que a parte autora contratou e, 

de forma negligente e desidiosa ajuizou a presente ação, sem antes ao 

menos fazer qualquer consulta junto à empresa ora requerida, pois nada 

traz neste sentido. No caso, a parte requerente agiu, irrefutavelmente, de 

má-fé ao ingressar com ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica e de indenização por danos morais, e após a apresentação da 

contestação, na qual a requerida comprova de forma inequívoca a origem 

do débito, desiste do prosseguimento da demanda. Desta forma, 

conclui-se evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a 

verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no 

inciso II do art. 80, do CPC. Neste ínterim, com lastro nas provas 

produzidas, RECONHEÇO a litigância de má-fé da parte autora, eis que 

agiu com deslealdade. Destaca-se que se a parte requerida não tivesse o 

cuidado e a diligência de guardar os documentos que ratificam a origem do 

débito, certamente seria condenada em danos morais, causando um 

locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois o Código de Defesa 

do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. 

Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Rejeito, ainda, a 

preliminar de perícia grafotécnica, por ser desnecessária ao caso. Com 

intuito inibitório, condeno a parte autora ao pagamento de multa de 9% 

(nove por cento) sobre o valor da causa corrigido da data da propositura 

até a data do cálculo, consoante autoriza o art. 81 do CPC; e condeno, 

também, a parte requerente ao pagamento das custas do processo, bem 

como dos honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). 

Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as 

baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às 

providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 
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Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020635-35.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO BORGES 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:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1020635-35.2019.8.11.0002 Reclamante: Leandro Borges 

dos Santos Reclamado: Itaú Unibanco S/A Vistos etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento 

e decido Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

art. 355, I, do CPC. Mérito Pleiteia a parte requerente a declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais, ao argumento de 

que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, com relação aos débitos nos valores de R$ 487,80 (quatrocentos 

e oitenta e sete reais e oitenta centavos) e R$ 915,48 (novecentos e 

quinze reais e quarenta e oito centavos), desconhecendo por completo o 

referido débito, afirmando que não foi notificada quanto aos fatos 

narrados nos autos. Denota-se que a parte requerida, mesmo sendo 

devidamente citada em 22.01.2020, id 28990043, não compareceu à 

audiência de conciliação, realizada em 07.02.2020, bem como deixou de 

apresentar justificativa e defesa ao feito. Assim destaco que a revelia 

ocorre, no rito sumaríssimo, nas situações em que a parte reclamada 

deixa de apresentar contestação, a teor do artigo 344 do CPC, ou ainda, 

por força de sua ausência à sessão de conciliação ou audiência de 

instrução, nos termos em que prevê o artigo 20 da Lei nº 9.099/95. Em 

virtude disso, DECRETO à REVELIA da parte requerida, nos termos do art. 

344 do CPC e do artigo 20 da Lei nº 9.099/95, e passo ao julgamento 

antecipado da lide. Compulsando-se os autos, o que se tem de concreto é 

que, há duas inscrições do nome da parte requerente nos órgãos de 

proteção ao crédito. Desta forma, não havendo provas da contratação 

dos serviços que pudessem demonstrar o objeto do apontamento do nome 

da parte autora ao banco de dados de negativação, uma vez que sequer 

fora apresentado defesa no presente caso. Em se tratando de relação de 

consumo, negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é 

incumbência do responsável pela cobrança dos débitos, demonstrar de 

forma inconcussa a origem da dívida. O que se constata compulsando a 

defesa é que resta razão a parte Reclamante. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de 

serviços agir com a diligência necessária a impedir a má prestação do 

serviço contratado, que possa acarretar prejuízo aos seus clientes e 

terceiros de boa-fé. Não há dúvida de que a conduta da requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente teve seu nome 

inscrito no rol dos órgãos de proteção ao crédito. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral se 

configura pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. Quanto ao valor da 

indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. A propósito, trago precedente do nosso e. Tribunal: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO 

INDEVIDO - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR TERCEIRO - ESTELIONATO - 

RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - OBRIGAÇÃO DE 

INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - COMPLEXIDADE RELATIVA E BASE 

DOCUMENTAL - RECURSOS DESPROVIDOS. Cabe à instituição bancária 

conferir adequadamente a procedência e veracidade dos dados 

cadastrais no momento da abertura de conta corrente e da contratação de 

empréstimo, sob pena de se responsabilizar pelos danos que causar a 

terceiro. O arbitramento em danos morais deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, à luz 

do princípio da razoabilidade. Se a causa tem complexidade relativa e o 

conjunto probatório é sustentado em base documental, o percentual mínino 

para fixação de honorários atende o critério legal previsto no art. 20, § 3º 

do CPC. (TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS MACHADO j. 

17/08/2011). (grifo negrito nosso). Feitas as ponderações supra, 

considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 

7.000,00 (sete mil reais). Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão deduzida para declarar a inexistência dos débitos aqui litigados 

nos valores de R$ 487,80 (quatrocentos e oitenta e sete reais e oitenta 

centavos) e R$ 915,48 (novecentos e quinze reais e quarenta e oito 

centavos), e condenar a parte requerida ao pagamento de indenização 

por danos morais à parte requerente no valor de R$ 7.000,00 (sete mil 

reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, calculado desde a prolação 

desta sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao 

mês, contados a partir do evento danoso – 04.07.2019 – data da inclusão 

do débito no órgão de proteção ao crédito. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em 

julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo 

requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, 

anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. 

Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000222-64.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE SANTIAGO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069717/3/2020 Página 385 de 426



VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1000222-64.2020.8.11.0002 Reclamante: Geovane Santiago 

Santos Reclamada: Banco Bradesco S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar 

o relatório com escoro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Inicialmente, destaco que o deslinde das questões de fato e de direito 

trazidas nestes autos, não dependem de dilação probatória, pelo que 

delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I, do CPC. 

Das Preliminares As preliminares arguidas pela Reclamada não têm o 

condão de obstar o julgamento da causa. Por este motivo rejeito a 

preliminar. Mérito Pleiteia a parte requerente a declaração de inexistência 

de débito e indenização por danos morais, ao argumento de que seu nome 

foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, com relação 

ao débito no valor de R$ 237,37 (duzentos e trinta e sete reais e trinta e 

sete centavos), desconhecendo o débito questionado, afirmando ainda 

que não foi notificado quanto aos fatos. A parte requerida no mérito 

contesta a parte requerente asseverando que os débitos ensejadores das 

negativações são legítimos, pois este é titular de conta corrente junto a 

instituição financeira, por meio do qual foram contraídos débitos, tendo 

apresentado na defesa o Cédula de Crédito Bancário, qual se encontra 

devidamente assinado pela parte Requerente no ID 29177874, e, restando 

inadimplente com a utilização dos serviços contratados, são legítimas as 

negativações, não havendo que se falar em cobrança indevida. 

Ressalta-se que a parte Requerente apresentou impugnação genérica, 

alegando que os documentos juntados não comprovam o débito inscrito no 

nome da parte requerente. No contexto dos autos, verifica-se que a parte 

requerida carreou aos autos documentos que COMPROVAM a origem do 

DÉBITO discutido, bem como a sua efetiva contratação, comprovando 

assim que a negativação é legítima, visto que há nos autos contrato 

devidamente assinado, sem impugnação quanto a autenticidade do 

documento acostado no ID 29177874. Assim, diante das circunstâncias 

em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela parte 

Requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a 

respeito dos fatos, os quais, pelo que dos autos constam, ocorreram da 

forma narrada na contestação. A consequência do descumprimento do 

ônus mencionado no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil é a 

improcedência do pedido, já que meras alegações são insuficientes à 

produção de provas. Não resta dúvida de que a parte autora contratou e, 

de forma negligente e desidiosa ajuizou a presente ação, sem antes ao 

menos fazer qualquer consulta junto à empresa ora requerida, pois nada 

traz neste sentido. No caso, a parte requerente agiu, irrefutavelmente, de 

má-fé ao ingressar com ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica e de indenização por danos morais, e após a apresentação da 

contestação, na qual a requerida comprova de forma inequívoca a relação 

jurídica. Desta forma, conclui-se evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, no inciso II do art. 80, do CPC. Neste ínterim, 

com lastro nas provas produzidas, RECONHEÇO a litigância de má-fé da 

parte autora, eis que agiu com deslealdade. Destaca-se que se a parte 

requerida não tivesse o cuidado e a diligência de guardar os documentos 

que ratificam a relação jurídica, certamente seria condenada em danos 

morais, causando um locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois 

o Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à 

litigância de má-fé. Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 

6º da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na 

inicial. Rejeito, ainda, a preliminar de perícia grafotécnica, por ser 

desnecessária ao caso. Com intuito inibitório, condeno a parte autora ao 

pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa 

corrigido da data da propositura até a data do cálculo, consoante autoriza 

o art. 81 do CPC; e condeno, também, a parte requerente ao pagamento 

das custas do processo, bem como dos honorários do advogado no 

montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e 

ss. do CPC). Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao 

ARQUIVO com as baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. 

Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020675-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA CEZAR RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/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

 

Processo n.º 1020675-17.2019.8.11.0002 Reclamante: Creuza Cezar 

Ribeiro Reclamada: Banco Bradesco S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e 

decido. Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 

Das Preliminares As preliminares arguidas pela Reclamada não têm o 

condão de obstar o julgamento da causa. Por este motivo rejeito a 

preliminar. Mérito. Pleiteia a parte requerente a declaração de inexistência 

de débito e indenização por danos morais, ao argumento de que seu nome 

foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, com relação 

a dois débitos no valor de R$ 166,49 (cento e sessenta e seis reais e 

quarenta e nove centavos) e no valor de R$ 440,37 (quatrocentos e 

quarenta reais e trinta e sete centavos), desconhecendo por completo o 

referido débito, pois não realizou nenhuma operação de serviços ou 

compra com a Promovida a ensejar a cobrança do valor retro mencionado, 

sendo a mesma indevida. A parte requerida, no mérito contesta a parte 

autora asseverando que os fatos narrados pela parte requerente não são 

capazes de causar prejuízos e inexiste comprovação de qualquer conduta 

ilícita ou abusiva pela parte requerida, bem como não deve ser aplicado 

neste caso a inversão do ônus da prova, visto que não há um mínimo de 

verossimilhança nas alegações da parte requerente. Ao final pugna pela 

improcedência dos pedidos. A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, 

em virtude de a presunção passar a ser favorável a ela. Primeiramente, 

constata-se que a parte requerida NÃO juntou qualquer documento 

referente a serviços prestados que pudessem ser o objeto do 

apontamento do nome da parte autora ao banco de dados de negativação, 

não informando nenhuma relação jurídica que possa ter com esta, o que 

se reveste de imprescindibilidade para a comprovação do alegado. 

Conquanto tenha a parte requerida alegado que os débitos são 

decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa 

suscitada, não há nos autos nenhum documento assinado pela parte 

requerente, somente faturas com suposta utilização dos serviços pela 

parte requerente, assim não há qualquer outro meio idôneo de prova, 

comprovando a contratação de qualquer serviço. Em se tratando de 

relação de consumo, negada a contratação dos serviços pelo consumidor, 

é incumbência do responsável pela cobrança dos débitos, demonstrar de 

forma inconcussa a origem da dívida, o que não logrou fazer a instituição, 

ao contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. 

O que se constata compulsando a defesa é que resta razão a parte 

Reclamante. Frisa-se que em se tratando de relação de consumo e 

havendo desconhecimento da relação, é incumbência da empresa 

responsável pela cobrança dos débitos, demonstrar de forma 

incontestável sua origem, o que não logrou fazer, visto que deixou de 

trazer aos autos quaisquer documentos. Portanto, não comprovado que 

os serviços foram regularmente proporcionados, ilegítima a cobrança que 
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gerou a inscrição, fatos que neste caso se revestem de danos passíveis 

de ressarcimento. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir a má prestação do serviço contratado, que 

possa acarretar prejuízo aos seus clientes e terceiros de boa-fé. Não há 

dúvida de que a conduta da requerida pode provocar transtornos, aflição 

e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma 

vez que a parte requerente teve seu nome inscrito no rol dos órgãos de 

proteção ao crédito, por um contrato que nunca realizou. A prova do 

reflexo patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano 

moral se configura pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos 

da personalidade. O dano moral prescinde de prova. Quanto ao valor da 

indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. A propósito, trago precedente do nosso e. Tribunal: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO 

INDEVIDO - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR TERCEIRO - ESTELIONATO - 

RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - OBRIGAÇÃO DE 

INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - COMPLEXIDADE RELATIVA E BASE 

DOCUMENTAL - RECURSOS DESPROVIDOS. Cabe à instituição bancária 

conferir adequadamente a procedência e veracidade dos dados 

cadastrais no momento da abertura de conta corrente e da contratação de 

empréstimo, sob pena de se responsabilizar pelos danos que causar a 

terceiro. O arbitramento em danos morais deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, à luz 

do princípio da razoabilidade. Se a causa tem complexidade relativa e o 

conjunto probatório é sustentado em base documental, o percentual mínino 

para fixação de honorários atende o critério legal previsto no art. 20, § 3º 

do CPC. (TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS MACHADO j. 

17/08/2011). (grifo negrito nosso). Feitas as ponderações supra, 

considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão deduzida para declarar a inexistência dos débitos aqui litigados 

no valor de R$ 166,49 (cento e sessenta e seis reais e quarenta e nove 

centavos) e no valor de R$ 440,37 (quatrocentos e quarenta reais e trinta 

e sete centavos), e condenar a parte requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais à parte requerente no valor de R$ 6.000,00 

(seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, calculado desde a 

prolação desta sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por 

cento) ao mês, contados a partir do evento danoso – 04.06.2018 – data da 

inclusão do débito no órgão de proteção ao crédito. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). 

Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as 

baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às 

providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-04.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1000032-04.2020.8.11.0002 Reclamante: Jéssica Ribeiro dos 

Santos Reclamado: Banco Bradescard S.A. Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. 

Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

art. 355, I, do CPC. Da Preliminar A preliminar arguida pela Reclamada não 

tem o condão de obstar o julgamento da causa. Por este motivo rejeito a 

preliminar. Mérito Pleiteia a parte requerente a declaração de inexistência 

de débito e indenização por danos morais, ao argumento de que seu nome 

foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, com relação 

ao débito no valor de R$ 309,39 (trezentos e nove reais e trinta e nove 

centavos), desconhecendo o referido débito, devendo se tratar de 

cobrança indevida. A parte requerida contesta a parte requerente 

asseverando que o débito ensejador da negativação é legítimo, tendo em 

vista que a parte requerente adquiriu o cartão de crédito por meio da 

Proposta de Adesão – Lojas Americanas anexada ao ID 29385180, com 

faturas de utilização dos serviços no ID 29385176, sendo, portanto, 

legítima a negativação, não havendo que se falar em cobrança indevida. 

Ressalta-se que a parte Requerente impugnou a contestação alegando 

que a assinatura aportada no contrato apresentado pela parte Requerida 

não é da parte Requerente, entretanto a olho nu é possível constatar que 

se tratam da mesma assinatura, bem como há faturas com utilização e 

pagamento que comprovam a origem do débito questionado. No contexto 

dos autos, verifica-se que a parte requerida carreou aos autos 

documentos que COMPROVAM A RELAÇÃO JURÍDICA entre as partes, 

bem como a origem do débito, ora questionado, conforme se verifica no 

contrato devidamente assinado e as faturas com compras e pagamentos, 

constatando assim que a negativação é legítima. Assim, diante das 

circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados às provas produzidas 

pela parte Requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de 

cognição a respeito dos fatos, os quais, pelo que dos autos constam, 

ocorreram da forma narrada na contestação. A consequência do 

descumprimento do ônus mencionado no art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras alegações são 

insuficientes à produção de provas. Não resta dúvida de que a parte 

autora contratou e, de forma negligente e desidiosa ajuizou a presente 

ação, sem antes ao menos fazer qualquer consulta junto à empresa ora 

requerida, pois nada traz neste sentido. No caso, a parte requerente agiu, 

irrefutavelmente, de má-fé ao ingressar com ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica e de indenização por danos morais, e após 

a apresentação da contestação, na qual a requerida comprova de forma 

inequívoca a relação jurídica. Desta forma, conclui-se evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II do art. 80, do CPC. 

Neste ínterim, com lastro nas provas produzidas, RECONHEÇO a litigância 

de má-fé da parte autora, eis que agiu com deslealdade. Destaca-se que 

se a parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência de guardar os 

documentos que ratificam a relação jurídica, certamente seria condenada 

em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o que deve ser 

combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado 

como escudo à litigância de má-fé. Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, 

do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial. Rejeito, ainda, a preliminar de perícia grafotécnica, por 
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ser desnecessária ao caso. Com intuito inibitório, condeno a parte autora 

ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa 

corrigido da data da propositura até a data do cálculo, consoante autoriza 

o art. 81 do CPC; e condeno, também, a parte requerente ao pagamento 

das custas do processo, bem como dos honorários do advogado no 

montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. Friso, que a penalidade de litigância de má-fé e os honorários 

não se encontram abarcados pelos efeitos da justiça gratuita, conforme 

disciplina o art. 98, §1, §2 e §4 do CPC. Transitada em julgado, execute-se 

na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo requerido, 

certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, anotações e 

demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA à 

MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. Bruno 

Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO 

da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da 

parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se 

a quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020502-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE FERREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA DOMINGUES REGO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1020502-90.2019.8.11.0002 Reclamante: Marilene Ferreira 

dos Santos Oliveira Domingues Rego Reclamado: Telefônica Brasil S.A. 

Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, 

da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito Pleiteia a parte requerente a 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de 

proteção ao crédito, com relação a uma dívida no valor de R$ 137,30 

(cento e trinta e sete reais e trinta centavos), desconhecendo por 

completo o referido débito, pois não possui nenhuma relação jurídica e 

nem contratou os serviços da parte requerida. Denota-se que a parte 

requerida, mesmo sendo devidamente intimada em 11.02.2020, quanto ao 

prazo de 05 (cinco) dias para contestar a presente demanda, entretanto, 

NÃO apresentou contestação no prazo legal, quedando-se inerte perante 

as alegações e documentos juntados pela parte requerente. A revelia 

ocorre, no rito sumaríssimo, nas situações em que a parte reclamada 

deixa de apresentar contestação, a teor do artigo 344 do CPC, ou ainda, 

por força de sua ausência à sessão de conciliação ou audiência de 

instrução, nos termos em que prevê o artigo 20 da Lei nº 9.099/95. Em 

virtude disso, DECRETO à REVELIA da parte requerida, nos termos do art. 

344 do CPC e do artigo 20 da Lei nº 9.099/95, e passo ao julgamento 

antecipado da lide. Em se tratando de relação de consumo, negada a 

contratação dos serviços pelo consumidor, é incumbência do responsável 

pela cobrança dos débitos, demonstrar de forma inconcussa a origem da 

dívida. No que concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade 

objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que 

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir a má 

prestação do serviço contratado, que possa acarretar prejuízo aos seus 

clientes e terceiros de boa-fé. Não há dúvida de que a conduta da 

requerida pode provocar transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente 

teve seu nome inscrito no rol dos órgãos de proteção ao crédito, por um 

contrato que nunca realizou. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo 

não se faz necessária, visto que o dano moral se configura pelo 

sofrimento humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O 

dano moral prescinde de prova. No entanto, no contexto do presente feito, 

a parte Requerente acostou na movimentação extrato na inicial, que 

comprova que a parte Requerente possui 01 (um) apontamento 

preexistente ao discutido no feito, comandado pelo Banco Bradesco S.A, 

disponibilizado em 11.12.2018, e, não há comprovação quanto à 

ilegalidade do referido apontamento, assim, impõe-se a aplicação da 

Súmula n° 385 do Colendo STJ. Com efeito, se a parte requerente 

permanece silente com relação às outras restrições lançadas em seu 

nome, entendo que não é possível presumir que ela foi submetida à 

situação vexatória. Quem já é registrado como inadimplente não pode se 

sentir ofendido pela inscrição do nome como inadimplente em cadastros de 

serviços de proteção ao crédito. Com esse entendimento, a Segunda 

Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n° 385, 

impedindo pagamento de indenização por danos morais àqueles que 

reclamam na justiça a reparação pela inscrição do nome em bancos de 

dados. Ademais, a parte requerente não juntou aos presentes autos 

qualquer decisão declarando inexigíveis os débitos lançados em seu 

nome, especialmente o mais antigo, a fim de demonstrar se tratarem de 

inscrições indevidas. A pessoa que tem mais de uma restrição cadastral 

deve ingressar com ação relativa à primeira negativação e as demais 

ações por dependência, ou requerer o apensamento, para julgamento 

conjunto. Não o fazendo, improcedem os pedidos de danos morais. Pelo 

exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC c/c art. 6º da Lei nº 

9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na 

inicial para DECLARAR INEXISTENTE O DÉBITO discutido nestes autos de 

R$ 137,30 (cento e trinta e sete reais e trinta centavos), bem como 

DETERMINAR A EXCLUSÃO do nome da parte requerente das entidades 

de restrição ao crédito em relação ao débito. Resta indeferido o pedido a 

título de danos morais, diante da fundamentação. Oficie o órgão restritivo 

para que efetue a BAIXA DEFINITIVA do nome da parte autora referente 

ao débito objurgado. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Após o transito 

em julgado, certifique-se e remeta-se ao arquivo com as baixas e 

anotações de praxe. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA à MM. 

Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. Bruno 

Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Viviane 

Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018952-60.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MATIAS DOS REIS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE LIMA SILVA OAB - MT23978-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1018952-60.2019.8.11.0002 Reclamante: Antônio Matias dos 

Reis Reclamada: Telefônica Brasil S/A. SENTENÇA Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Ademais, não obstante a Reclamada, em sede de contestação, tenha 

postulado pela designação de uma audiência de instrução e julgamento, 

revela-se tempestivo alvitrar que cabe unicamente ao julgador examinar a 

pertinência de eventual requerimento de prova (artigo 370 do CPC/2015). 

A meu ver, os documentos colacionados aos autos se revelam suficientes 

para auxiliar o juízo na formação do convencimento, não havendo 
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necessidade de ser produzida qualquer prova adicional. A fim de 

corroborar a sucinta fundamentação acima mencionada, cumpre fazer 

menção a um julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA 

INOCORRENTE. 1. O juiz é o destinatário da prova e a ele incumbe decidir 

sobre a necessidade ou não de sua produção. (...). APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70078624210, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 

26/09/2018).”. (Destaquei). Destarte, INDEFIRO o pedido formulado pela 

Reclamada e, consequentemente, delibero por julgar antecipadamente a 

lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil). Fundamento e decido. Da 

preliminar: - Da inépcia da inicial: Preliminarmente, a Reclamada sustentou 

que os fatos iniciais foram narrados de forma totalmente genérica, bem 

como, que não houve demonstração de qualquer prejuízo suportado pela 

parte Autora. Com amparo nos referidos argumentos, a Operadora Ré 

pugnou pelo indeferimento da inicial e, conseguintemente, para que o 

processo fosse extinto sem a resolução do mérito. Com a devida vênia às 

considerações apresentadas pela Reclamada, tenho que as mesmas não 

comportam acolhimento, pois, a princípio, os requisitos previstos nos 

artigos 319 e 320 do CPC/2015 restaram satisfatoriamente preenchidos e 

ainda, não se fazem presentes nenhuma das hipóteses passíveis de 

ensejar o indeferimento da inicial (artigo 330 do CPC/2015). Ante o 

exposto, rejeito a preliminar arguida. Do Mérito: O Reclamante esclareceu 

na petição inicial que possui relação contratual com a Reclamada há vários 

anos, bem como, que sempre honrou seus compromissos financeiros e 

ainda, que como mora em um sítio, cadastrou o pagamento de suas 

faturas (telefonia móvel) no débito automático. O Postulante relatou que, 

desde 22/11/2019, percebeu que a sua linha havia sido cortada, motivo 

pelo qual, compareceu junto a uma loja da Ré em 28/11/2019 para 

esclarecer o ocorrido. O Autor alegou que, na ocasião, foi informado que 

as faturas correspondentes aos meses 01 e 02/2019 se encontravam em 

atraso, motivo pelo qual, promoveu os pagamentos dos boletos impressos 

pela Reclamada. No entanto, o Demandante destacou que, ao averiguar o 

ocorrido junto ao seu banco, constatou que os boletos cobrados pela 

Reclamada já haviam sido devidamente quitados por meio de débito 

automático em conta corrente, não subsistindo qualquer débito em atraso. 

O Autor sustentou que, apesar de ter tentado obter o ressarcimento dos 

valores pagos em duplicidade, bem como, o restabelecimento dos serviços 

de telefonia, não obteve êxito. Por entender que os fatos acima 

mencionados lhe proporcionaram prejuízos de ordem moral e material, o 

Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de 

contestação, no tocante ao mérito, a Reclamada esclareceu que, após 

promover uma análise sistêmica, constatou que a situação narrada nos 

autos se refere à duas linhas telefônicas que estavam sob a titularidade 

do Autor. A Ré destacou que a linha nº (65) 99629-1994 (contrato nº 

0363349444) foi cancelada em razão do inadimplemento das faturas dos 

meses 01 e 02/2019, as quais, por sua vez, somente foram pagas em 

28/11/2019. Além disso, a Postulada relatou que a linha nº (65) 

99971-6445 (contrato nº 0141768444), esta sim resta cadastrada no 

débito automático e ainda, as faturas decorrentes da mesma vêm sendo 

pagas. A Demandada relatou que os comprovantes de pagamento 

apresentados pelo Autor correspondem à linha nº (65) 99629-1994, bem 

como, que o contrato resta especificado na 3ª corrente numérica 

(excluindo-se o 1º e o último número) do comprovante apresentado e 

ainda, que as faturas inadimplidas (01 e 02/2019) somente foram quitadas 

em 28/11/2019. A Operadora Ré esclareceu que, no tocante aos extratos 

bancários, o número do contrato indicado nos documentos guarda relação 

com a linha nº (65) 99971-6465. A Reclamada sustentou que não houve 

nenhum pagamento em duplicidade, pois, os pagamentos noticiados pelo 

Autor foram feitos para linhas e contas diversas não havendo falha na 

prestação dos serviços. A Postulada defendeu a impossibilidade de 

reabilitação da linha (haja vista ter decorrido o prazo de 06 meses sem 

qualquer pedido de restabelecimento), bem como, a legalidade das 

cobranças realizadas (em razão da situação de inadimplência em que se 

encontrava o Reclamante) e ainda, a impossibilidade de repetição do 

indébito (pois, não houve pagamento indevido ou em excesso). Por fim, a 

Reclamada sustentou a inexistência de danos morais indenizáveis. Com 

amparo nos referidos argumentos, a Reclamada pugnou pela 

improcedência da lide. Extrai-se da decisão vinculada ao Id. nº 27988710 

que, em consonância com o artigo 6º, VIII, do Código do Consumidor, a 

MM. Juíza Togada DEFERIU a inversão do ônus da prova em favor do 

Reclamante. Após promover a análise das manifestações e provas 

apresentadas pelos litigantes, tenho que o direito não milita em favor das 

pretensões inaugurais, conforme será devidamente fundamentado. 

Embora o Demandante tenha mencionado que promoveu o pagamento em 

duplicidade das faturas inerentes à sua linha telefônica (tanto é que 

apresentou comprovantes de pagamentos realizados em 28/11/2019, bem 

como, extratos bancários comprovando o suposto débito automático das 

famigeradas dívidas em janeiro e fevereiro/2019), tenho que seus 

argumentos foram totalmente comprometidos pela esclarecedora tese 

defensiva. Inicialmente, oportuno registrar que o Reclamante não informou 

ao juízo o número de sua linha telefônica (a qual, supostamente, teve o 

serviço suspenso), bem como, não apresentou qualquer protocolo de 

atendimento no intuito de comprovar que, realmente, tentou resolver a 

questão administrativamente junto à operadora de telefonia. Pois bem, 

segundo consta dos esclarecimentos defensivos, o Reclamante detinha a 

titularidade de 02 linhas telefônicas, quais sejam: nº (65) 99629-1994 

(contrato nº 0363349444) e nº (65) 99971-6445 (contrato nº 

0141768444). No que se refere aos débitos questionados pelo Reclamante 

(mensalidades referentes aos meses de janeiro e fevereiro/2019), a Ré 

relatou que os mesmos são provenientes da linha nº (65) 99629-1994 

(contrato nº 0363349444), a qual se encontra cancelada por 

inadimplemento, bem como, que as mencionadas pendências somente 

foram devidamente quitadas em 28/11/2019 (o que inclusive pode ser 

facilmente visualizado nos comprovantes que instruíram a inicial). 

Ademais, a empresa Ré reconheceu que o Autor possui cadastro para 

débito de suas faturas em conta corrente, no entanto, relatou que os 

mesmos se referem à uma linha totalmente diversa, qual seja nº (65) 

99971-6445 (contrato nº 0141768444), não havendo qualquer pagamento 

em duplicidade. A meu ver, as considerações apresentadas pela 

Reclamada detêm total credibilidade, pois, não bastasse o fato o Autor ter 

convenientemente omitido a informação de que era detentor de duas linhas 

telefônicas, registra-se que os números dos contratos indicados nos 

comprovantes de pagamento das faturas avulsas (3ª corrente numérica, 

excluindo-se o 1º e o último número) e dos extratos bancários são 

totalmente distintos, razão pela qual, tenho que realmente não há como ser 

reconhecido qualquer pagamento em duplicidade. Com o protocolo da 

contestação, entendo que cabia ao Reclamante ter refutado pontualmente 

todas as considerações apresentadas pela operadora de telefonia Ré, 

ônus este do qual não se desincumbiu, pois, deixou transcorrer in albis o 

prazo para protocolar a sua impugnação, transmutando o seu silêncio em 

aquiescência tácita com toda a tese defensiva. In casu, restando 

demonstrada a situação de inadimplência em que se encontrava o 

Reclamante (referente à linha nº 65-99629-1994) no tocante às 

mensalidades vencidas em janeiro e fevereiro/2019, bem como, 

considerando que as mesmas somente foram devidamente quitadas em 

novembro/2019, tenho que a cobrança realizada pela operadora Ré 

refletiu apenas o exercício do seu direito de credora, não havendo como 

lhe ser imputada a prática de qualquer ato ilícito (artigo 188, I, do Código 

Civil). Outrossim, consigno que a tese inicial referente à ausência de 

restabelecimento de serviços de linha telefônica não possui nenhuma 

verossimilhança, pois, consoante esclarecimentos apresentados pela Ré 

(os quais, reitero, não foram minimamente impugnados), na época em que 

o Autor promoveu o intempestivo pagamento das dívidas referentes à linha 

nº 65-99629-1994, esta já se encontrava cancelada por força da 

disposição contida nos artigos 90 c/c 93 c/c 97 da Resolução nº 632/2014 

da ANATEL, não havendo como ser reconhecida qualquer falha na 

prestação dos serviços da operadora de telefonia (artigo 14, § 3º, I, do 

CDC), tampouco qualquer prejuízo moral suportado pelo consumidor, pois, 

o cancelamento da referida linha (a qual o mesmo sequer teve a dignidade 

de esclarecer) decorreu de sua própria desídia. Por corolário lógico, em 

não havendo qualquer cobrança indevida, bem como, não tendo sido 

realizado nenhum pagamento em excesso (haja vista que as provas 

apresentadas pelo Autor demonstraram que os pagamentos realizados se 

referiam a 02 contratos distintos), não há a menor possibilidade de ser 

contemplada a tese de devolução de valores, muito menos no tocante à 

repetição do indébito. Visando fortalecer toda a sucinta exposição 

registrada neste decisum, segue transcrita, por analogia, uma decisão 

oriunda do TJMG: “SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E INTERNET. FALTA 

DE PAGAMENTO. COBRANÇA. EXERCICIO REGULAR DE DIREITO. DANO 

MORAL AFASTADO. MEROS ABORRECIMENTOS. DECISÃO MANTIDA. 

(...). A cobrança por serviço prestado e não quitado representa exercício 

regular de direito de seu credor. Não sendo comprovada cobrança de 

modo vexatório ou excessivo, capaz de repercutir negativamente na 
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esfera íntima do devedor, afasta-se qualquer obrigação de reparação por 

danos morais, evidenciando-se meros aborrecimentos decorrentes das 

relações contratuais. (TJ-MG - AC: 10000170597694001 MG, Relator: Luiz 

Artur Hilário, Data de Julgamento: 21/11/2017, Câmaras Cíveis / 9ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/11/2017).”. (Destaquei). Por 

derradeiro, considerando que a Reclamada se desincumbiu 

satisfatoriamente de seu ônus probatório (artigo 373, II, do CPC/2015), bem 

como, não tendo o Autor se dignado em combater a tese defensiva (tanto 

é que deixou de protocolar a sua impugnação), tenho que outro caminho 

não há a ser trilhado por este juízo, senão refutar integralmente as 

pretensões inaugurais. Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito a 

preliminar arguida e, no tocante ao mérito da lide, nos termos do artigo 487, 

I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO 

IMPROCEDENTE a ação. Por fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade da 

justiça em favor da Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015). Sem custas 

processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de 

sentença para homologação da MM. Juíza Togada. Várzea Grande - MT, 

05 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. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001026-32.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/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

 

Processo nº 1001026-32.2020.8.11.0002 Reclamante: Lucia Maria da Cruz 

Reclamada: OMNI Financeira S/A. (OMNI S/A - Crédito, Financiamento e 

Investimento) SENTENÇA Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Ademais, não obstante a 

Reclamada, em sessão de conciliação, tenha postulado pela designação 

de uma audiência de instrução e julgamento, revela-se tempestivo alvitrar 

que cabe unicamente ao julgador examinar a pertinência de eventual 

requerimento de prova (artigo 370 do CPC/2015). A meu ver, os 

documentos colacionados aos autos se revelam suficientes para auxiliar o 

juízo na formação do convencimento, não havendo necessidade de ser 

produzida qualquer prova adicional. A fim de corroborar a sucinta 

fundamentação supra, cumpre fazer menção, por analogia, a um julgado 

proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

DE VIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. 1. O juiz é o 

destinatário da prova e a ele incumbe decidir sobre a necessidade ou não 

de sua produção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70078624210, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em 26/09/2018).”. (Destaquei). Destarte, 

INDEFIRO o pedido formulado pela Reclamada e, consequentemente, 

delibero por julgar antecipadamente a lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil). Fundamento e decido. Registra-se inicialmente que o valor 

atribuído à causa (R$ 1.039,00) não condiz com o proveito econômico 

almejado pela Reclamante, o qual, segundo consta dos pedidos elencados 

na petição inicial, é representado pela importância de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais). Destarte, com amparo no que preconiza o artigo 292, §3º do 

CPC/2015, retifico de ofício o valor da causa para o montante de R$ 

10.000,00 (dez mil reais). Da preliminar: - Causa de maior complexidade: 

Preliminarmente, a Reclamada sustentou a necessidade de ser realizada 

uma perícia técnica nas assinaturas lançadas nos documentos anexos à 

defesa. No entanto, por entender que a complexidade da referida prova 

não está em harmonia com os princípios norteadores do Juizado Especial 

Cível, a Reclamada pugnou para que o processo fosse extinto por 

inadmissibilidade do procedimento sumaríssimo. Por entender que as 

considerações supracitadas estão intimamente concatenadas ao mérito da 

lide, postergarei a análise da preliminar em debate. Do mérito: A 

Reclamante alegou na petição inicial que, ao tentar adquirir alguns 

produtos, tomou conhecimento de que o seu nome havia sido negativado a 

pedido da Reclamada, em decorrência do inadimplemento de uma suposta 

dívida no valor de R$ 1.385,82. No entanto, a Autora informou que não 

reconhece a pendência que lhe está sendo cobrada e ainda, que jamais 

teve qualquer relação comercial/contratual com a instituição Ré. Por 

entender que foi negativada indevidamente e que tal fato teria lhe 

proporcionado prejuízos de ordem moral, a Reclamante ingressou com a 

demanda indenizatória. Em sede de contestação, no tocante ao mérito, a 

Reclamada sustentou a regularidade do vínculo entre as partes, pois, no 

intuito de viabilizar a aquisição de bens de consumo junto ao 

estabelecimento “A.L.F. Comércio de Móveis e Colchões Ltda. – ME”, a 

Reclamante celebrou junto a financeira um contrato de Crédito Direto ao 

Consumidor. A Postulada defendeu que, em decorrência do 

inadimplemento incorrido pela Reclamante, apenas exerceu o seu direito 

de credora, não havendo de se falar na existência de danos morais 

indenizáveis. Com respaldo nos referidos argumentos, a Reclamada 

pugnou pela improcedência da lide. Extrai-se da decisão anexa ao Id. nº 

28025074 que, em consonância com o artigo 6º, VIII, do Código do 

Consumidor, a MM. Juíza Togada DEFERIU a inversão do ônus da prova em 

favor da Reclamante. Após promover a análise das manifestações 

apresentadas pelas partes, bem como, atento ao acervo probatório 

colacionado aos autos, tenho que o direito não milita em favor das 

pretensões inaugurais. Embora a Reclamante tenha ventilado na inicial que 

“jamais teve qualquer relação comercial/contratual com a Requerida”, 

tenho que seus argumentos não detêm a menor credibilidade, pois, a 

Reclamada apresentou provas não só acerca da regularidade do vínculo 

contratual, como também, da origem da dívida motivadora da anotação 

creditícia. Inicialmente, no tocante à relação outrora estabelecida entre os 

litigantes, entendo que a mesma restou devidamente comprovada, pois, a 

Reclamada apresentou a cópia de instrumentos contratuais (“Cédula de 

Crédito Bancário” e “Proposta de Adesão e Certificado do Seguro”) 

devidamente assinados pela Reclamante, bem como, a cópia do 

documento pessoal apresentado pela consumidora no momento da 

contratação do financiamento. Ademais, consigna-se que as assinaturas 

lançadas nos mencionados contratos guardam notória similitude com 

àquelas exaradas nos documentos que instruíram a inicial e no termo de 

audiência de conciliação, tanto é que sequer foram impugnadas pela parte 

Autora, motivo pelo qual, entendo ser prescindível a realização de 

qualquer perícia para se atestar a legitimidade da contratação. Outrossim, 

registra-se que a Cédula de Identidade protocolizada junto à defesa é 

exatamente o mesmo documento de identificação pessoal anexado à 

inicial, o que, definitivamente, apenas fortalece a lisura da relação 

anteriormente firmada entre as partes. Como se não bastasse, tenho que 

não há como deixar de reconhecer que a Postulante foi beneficiada pelo 

financiamento contratado junto à instituição financeira Ré, pois, esta foi 

diligente em apresentar ao juízo a cópia da “Nota” (assinada pela 

consumidora) emitida pela empresa “Novolar Móveis e Colchões” e ainda, 

o “Comprovante de Recebimento” (assinado) de um colchão (adquirido 

mediante financiamento) pela pessoa da Reclamante. Já no que se refere 

à origem do débito motivador do apontamento submetido à apreciação do 

juízo, entendo que a mesma restou igualmente esclarecida. Da exegese da 

“Cédula de Crédito Bancário” apresentada pela Reclamada, verifica-se que 

a Reclamante financiou a importância de R$ 1.094,84, bem como, se 

responsabilizou pelo pagamento de 12 prestações mensais de R$ 149,00 

(cujo vencimento inicial estava programado para 05/01/2017). No entanto, 

em que pese o compromisso assumido, as provas apresentadas pela 

Reclamada demonstraram que nenhuma das prestações foi devidamente 

paga, motivo pelo qual, tenho que restou justificada a inserção do nome da 

Reclamante junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito. Com o protocolo da 

defesa, cabia à Reclamante refutar especificamente todos os argumentos 
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e documentos apresentados pela Reclamada, ônus este do qual não se 

desincumbiu. Data máxima vênia à impugnação protocolada nos autos, 

tenho que a referida manifestação não passa de um compêndio de 

alegações genéricas, pois, não foi ventilado absolutamente nenhum 

argumento passível de comprometer a credibilidade das provas 

apresentadas pela instituição financeira. Destarte, tendo sido 

apresentadas provas substanciais acerca da regularidade da relação 

jurídica existente entre as partes, bem como, de que o débito que culminou 

com a inclusão do nome da Demandante nos cadastros de proteção ao 

crédito é devido, tenho como verdadeiros os argumentos registrados na 

defesa, não havendo de se falar em falha na prestação dos serviços por 

parte da instituição financeira (art. 14, § 3º, II, do CDC). Na verdade, em 

havendo débitos pendentes, bem como, não tendo sido apresentado 

qualquer comprovante de adimplemento por parte da Reclamante, entendo 

que o apontamento restritivo efetivado nos cadastros de proteção ao 

crédito refletiu apenas o exercício regular do direito de credora da 

Reclamada, não existindo qualquer ato ilícito que lhe possa ser imputado 

(art. 188, I, do Código Civil). A fim de respaldar a fundamentação acima 

mencionada, segue colacionada, por analogia, uma jurisprudência do 

TJSP: “APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PLEITO INDENIZATÓRIO. 

APONTAMENTO NO ROL DOS INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. DANO MORAL. Inclusão do nome da apelante no rol dos 

inadimplentes em decorrência da ausência de pagamento de dívida inserta 

em cédula de crédito bancário. Demonstração suficiente da existência da 

relação de consumo subjacente. Apontamento que se afigura legítimo. 

Ausência de violação a direitos personalíssimos. Sentença mantida. 

RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 10051017520158260066 SP 

1005101-75.2015.8.26.0066, Relator: Rosangela Telles, Data de 

Julgamento: 20/08/2018, 31ª Câmara Extraordinária de Direito Privado).”. 

(Destaquei). Portanto, considerando que a Reclamada logrou êxito em 

comprovar a existência de fatos que impedem o reconhecimento do direito 

perseguido pela Reclamante (art. 373, II, do CPC/2015), tenho que resta 

prejudicado o acolhimento das pretensões iniciais. - Da litigância de má-fé: 

Da exegese das manifestações apresentadas em juízo, tenho plena 

convicção de que a Demandante, de forma intencional e maliciosa (ciente 

acerca do vínculo existente com a instituição financeira Ré, bem como, de 

que subsistiam débitos inadimplidos junto à mesma), distorceu a realidade 

fática no flagrante intuito de tentar induzir este juízo ao erro para, 

consequentemente, auferir vantagem indevida, incorrendo, portanto, no 

que resta disposto pelo artigo 80, II e III, do Código de Processo Civil. 

Oportuno transcrever o que resta disposto pelo Enunciado 136 do 

FONAJE: “O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em 

condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e 

indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do 

Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO).”. Os fatos 

debatidos nos autos demonstram uma atitude de deslealdade processual, 

caracterizando-se a manifestação inaugural como sendo a materialização 

da má-fé da Demandante. Condutas como essa, onde o único intento é o 

lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm 

abarrotado os Juizados Especiais de processos, retardando o julgamento 

de causas legítimas e onde as partes mais necessitam da efetiva 

prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual devem ser devidamente 

combatidas. Destaca-se ainda que, se a Reclamada não tivesse o cuidado 

e a diligência de guardar os documentos comprobatórios acerca do 

vínculo existente entre as partes, bem como, da origem do débito que 

culminou no apontamento restritivo, possivelmente seria condenada ao 

pagamento de uma indenização a título de danos morais, causando um 

locupletamento ilícito em favor da Reclamante, o que, repita-se, deve ser 

combatido, pois, o Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado 

como escudo à litigância de má-fé. - Do pedido contraposto: Por 

derradeiro, no que concerne ao pedido contraposto formulado pela 

Reclamada, entendo que o mesmo comporta acolhimento. Reza o artigo 31 

da Lei nº 9.099/95 que: “Art. 31. Não se admitirá a reconvenção. É lícito ao 

réu, na contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do art. 3º 

desta Lei, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da 

controvérsia.”. (Destaquei). In casu, restando devidamente comprovada a 

relação entre as partes, bem como, a origem da dívida debatida nos autos 

e ainda, não tendo a consumidora se dignado em promover o pagamento 

de nenhuma das parcelas provenientes da “Cédula de Crédito Bancário”, 

tenho que assiste à Reclamada o direito de reivindicar o pagamento do 

crédito que lhe é devido, o qual, segundo consta da “Atualização” anexa à 

defesa, é atualmente representada pela importância de R$ 4.067,96 

(quatro mil, sessenta e sete reais e noventa e seis centavos). Dispositivo: 

Diante de todo o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no tocante ao 

mérito, nos termos do que preconiza o artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão deduzida na inicial, bem como, CONDENO a Reclamante ao 

pagamento de uma multa de 9% (nove por cento) sobre o valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), com fulcro no artigo 81 do CPC c/c artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95 c/c Enunciado 136 FONAJE, considerando a retificação ex 

officio do valor da causa (artigo 292, §3º do CPC/2015), a ser corrigida até 

a época do seu efetivo pagamento. Outrossim, CONDENO a Demandante 

ao pagamento das custas processuais, bem como, dos honorários 

advocatícios, que sugiro sejam fixados no valor de R$ 1.000,00 (hum mil 

reais), nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Ademais, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contraposto apresentado pela Reclamada e, 

consequentemente, CONDENO a Reclamante ao pagamento da importância 

de R$ 4.067,96 (quatro mil, sessenta e sete reais e noventa e seis 

centavos), a ser devidamente corrigida pelo índice INPC, bem como, com 

incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, tudo contabilizado 

a partir da citação (artigo 405 do Código Civil). Por fim, DEFIRO a 

gratuidade da justiça em favor da parte Reclamante (artigo 99, § 3º, do 

CPC/2015), no entanto, consigno que o referido benefício não afasta a 

condenação proveniente da sua litigância de má-fé (artigo 98, § 4º, do 

CPC/2015). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 

da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para 

homologação da MM. Juíza Togada. Várzea Grande - MT, 05 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. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018514-34.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EIZO DOS SANTOS CORTEZ (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS FERREIRA BRANDAO OAB - MT14683/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1018514-34.2019.8.11.0002 Reclamante: Eizo dos Santos 

Cortez Reclamado: Banco PAN S.A. SENTENÇA Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Ademais, em não havendo necessidade de serem produzidas outras 

provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de auxiliar este 

juízo na formação do convencimento, delibero por julgar antecipadamente 

a lide (artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e decido. Do mérito: O 

Reclamante alegou na petição inicial que, na data de 12/09/2019, ao tentar 

obter crédito junto ao banco onde mantém a sua conta corrente, teve o 

seu intento negado, pois, restou constatado que o seu nome se 

encontrava negativado a pedido do Reclamado, em decorrência do 

inadimplemento de supostas dívidas representadas pelos valores de R$ 

6.321,38 e R$ 4.350,00. O Autor relatou que, por desconhecer a 

motivação dos apontamentos, formalizou uma solicitação de providências 

junto ao Bacen, pois, os empréstimos que constam em seu nome são 

pagos mediante desconto em folha de pagamento. O Postulante destacou 

que, em atendimento à solicitação protocolada no Bacen, o Reclamado lhe 

esclareceu que se encontram vigentes 02 contratos de empréstimo, bem 

como, que no tocante ao contrato 707632420-6 se encontram pendentes 

as parcelas vencidas de junho a setembro/2019 e ainda, no que se refere 
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ao contrato 4346393940529005 (cartão de crédito consignado), o mesmo 

se encontra em atraso. O Reclamante alegou serem inverídicos os 

esclarecimentos do Reclamado, pois, as parcelas do contrato 

707632420-6 foram quitadas na forma acordada (desconto em folha) e, no 

tocante ao cartão consignado, igualmente houve o desconto da dívida de 

R$ 284,42 em sua folha de pagamento. Por entender que foi negativado 

indevidamente e que tal fato lhe proporcionou prejuízos de ordem moral, o 

Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de 

contestação, no tocante ao mérito, o Reclamado esclareceu que o 

Reclamante contratou originalmente o serviço de cartão de crédito 

consignado junto ao “Banco Cruzeiro do Sul” (cuja liquidação extrajudicial 

foi decretada), bem como, que o cartão foi migrado (juntamente com o 

saldo devedor) para o Banco PAN em meados de 2013. O Réu relatou que 

o contrato de cartão consignado possui um critério diferenciado, pois, o 

valor mínimo das faturas é descontado em folha de pagamento e a 

diferença (saldo remanescente) deve ser paga por meio da fatura enviada 

mensalmente ao cliente. O Postulado destacou que, no tocante a fatura no 

mês 04/2017, não houve o desconto do valor mínimo do cartão por perda 

de margem, bem como, que tal fato se repetiu no mês 02/2019, ensejando 

o débito questionado pelo Reclamante. O Demandado relatou que a 

conta/cartão foi cancelada em meados de abril/2019, bem como, que 

apesar do Autor ter feito um acordo para pagamento da pendência em 

outubro/2019, apenas a 1ª parcela foi paga, ocasionando a quebra do 

contrato. No que se refere ao empréstimo consignado (nº 707632420-6), o 

Reclamado relatou que constam pagas 47 parcelas (de um total de 96), 

contudo, que devido a perda de margem, não ocorreram os descontos das 

parcelas referentes aos meses 08/2018; 10/2018; 01/2019; 02/2019 e 

12/2019, as quais, segundo disposição contratual, poderiam ter sido 

quitadas por outros meios. O Reclamado defendeu que, em decorrência do 

inadimplemento incorrido pelo Reclamante, apenas exerceu o seu direito 

de credor, motivo pelo qual, entende que inexistem danos morais a serem 

indenizados. Extrai-se da decisão anexa ao Id. nº 26566091 que, em 

consonância com o artigo 6º, VIII, do CDC, a MM. Juíza Togada DEFERIU a 

inversão do ônus da prova em favor do Reclamante. Após promover a 

análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento 

a todo o acervo documental protocolizado nos autos, tenho que o direito 

milita parcialmente em favor das pretensões inaugurais, conforme será 

devidamente fundamentado. Inicialmente, consigno que o vínculo existente 

entre as partes é um fato incontroverso nos autos, pois, o Reclamante não 

só reconheceu subsistirem 02 contratos ativos junto ao Reclamado, como 

também, esclareceu que os mesmos são adimplidos por intermédio de 

desconto em folha de pagamento. Pois bem, no que se refere ao contrato 

de empréstimo consignado (identificado pelo nº 707632420-6), tenho que 

a anotação restritiva efetivada (na data de 20/05/2019) em detrimento do 

Reclamante se revelou totalmente indevida, pois, conforme pode ser 

visualizado pelo “Demonstrativo de Operações” apresentado pela própria 

instituição financeira, a parcela motivadora do apontamento (01/2019) 

resta devidamente amortizada. A meu ver, os esclarecimentos defensivos 

acerca da ausência de margem consignável detém verossimilhança, tanto 

é que, segundo consta do extrato apresentado pelo próprio Demandante 

(Id. nº 26560552), a famigerada prestação correspondente ao mês 

01/2019 realmente não teve o seu desconto efetuado de forma oportuna. 

No entanto, tendo em vista que o desconto em folha das parcelas 

vencidas nos meses subsequentes acabou por regularizar a famigerada 

prestação de janeiro/2019, entendo que a manutenção do nome do 

Reclamante junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, tendo por 

fundamento uma parcela que já se encontrava devidamente quitada, se 

revelou uma conduta totalmente ilícita (artigo 186 do Código Civil), pois, 

desrespeitou flagrantemente os preceitos da súmula 548 do STJ, a qual 

segue abaixo transcrita: “Incumbe ao credor a exclusão do registro da 

dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de 05 

dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.”. (Destaquei). 

Tenho que, com a regularização da parcela pendente, restando 

eventualmente constatada a persistência do inadimplemento contratual, 

cabia à financeira Ré restringir o nome do devedor indicando a parcela 

que realmente se encontra em situação de inadimplência, ônus este do 

qual não se desincumbiu. Destarte, tenho que assiste ao Reclamante o 

direito de obter o cancelamento da prestação (correspondente ao contrato 

de empréstimo consignado) que motivou a inserção creditícia de seu nome 

(vencida em janeiro/2019), pois, reitero, a mesma se encontra atualmente 

amortizada. Já no que se refere à negativação proveniente do serviço de 

cartão de crédito consignado (contrato nº 4346.3939.4052.9005), entendo 

que a irresignação da parte Autora não detém nenhum fundamento. Da 

exegese do extrato de pagamentos apresentado pelo Reclamante 

(documento anexo ao Id. nº 26560550), verifica-se nitidamente que os 

descontos “mínimos” que deveriam ser realizados nos meses de 02 e 

03/2019 não foram concretizados por insuficiência de margem, o que, 

definitivamente, confere total legitimidade à anotação efetivada pelo 

Reclamado (artigo 188, I, do Código Civil). Outrossim, apesar de a 

instituição Ré não ter apresentado uma cópia do “acordo” firmado pelo 

Reclamante junto à uma das suas colaboradoras de cobrança, verifica-se 

na fatura de novembro/2019 o registro de pagamento em 11/10/2019 de 

uma prestação denominada “PAGAMENTO ESCRIT. COBRANÇA”, o que, 

definitivamente, coaduna com a tese defensiva apresentada pela mesma, 

principalmente porque, em sede de impugnação, os argumentos e provas 

apresentadas pelo Reclamante não se prestaram em comprometer a 

legitimidade da anotação oriunda do inadimplemento do serviço de cartão 

de crédito, tampouco em demonstrar que a prestação mínima vencida em 

fevereiro/2019 ou mesmo o famigerado acordo chegaram a ser 

devidamente quitados. A fim de corroborar toda a fundamentação supra, 

segue colacionada, por analogia, uma jurisprudência do TJMG: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - CONTRATO DE 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - 

FATOS INCONTROVERSOS - CULPA DA PARTE CONTRATANTE - MORA 

CONFIGURADA - NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE - EXERCÍCIO 

REGULAR DO DIREITO - REALIZAÇÃO DE NOVOS DESCONTOS A 

POSSIBILITAR A QUITAÇÃO DAS PRESTAÇÕES CONTRATADAS - 

CABIMENTO - FALHA INEXISTENTE - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR 

- IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. - Tendo restado incontroverso nos autos a 

pactuação de contrato de empréstimo consignado pelas partes, bem como 

a ausência de margem consignável no benefício previdenciário da parte 

autora quando do vencimento de algumas parcelas, configurada a sua 

mora a gerar a negativação do seu nome, além de ser devida a adequação 

do contrato, para a realização de novos descontos, possibilitando a 

quitação das prestações contratadas, com a extirpação dos efeitos da 

mora - Inexistindo falha no serviço prestado pela instituição requerida, 

resta afastado o dever de indenizar. (TJ-MG - AC: 10284160010823001 

MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 22/01/0019, Data 

de Publicação: 01/02/2019).”. (Destaquei). Feitas as considerações que se 

faziam necessárias sobre as duas negativações que ensejaram a 

propositura da presente demanda, cumpre a este juízo discorrer acerca 

do prejuízo moral supostamente suportado pelo Reclamante. In casu, 

apesar deste juízo ter reconhecido que a inserção creditícia efetivada na 

data de 20/05/2019 (referente ao contrato de empréstimo consignado) se 

revelou indevida, não se pode olvidar que o apontamento preexistente 

inserido na data de 22/04/2019 não só goza de total legitimidade (haja vista 

que, reitero, restou comprovado que o Autor não possuía margem para 

permitir o desconto mínimo da dívida correspondente ao cartão de crédito 

consignado), como também, atrai a incidência da súmula 385 do STJ, a 

qual segue abaixo transcrita: “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. ” 

(Destaquei). Sobre o tema em debate, cumpre fazer menção a uma 

jurisprudência contemplada pelo TJPE: “APELAÇÃO CÍVEL. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES. SÚMULA 385 STJ. APELAÇÃO NÃO 

PROVIDA. 1. A inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, via de 

regra, configura dano moral in re ipsa. Entretanto, não cabe indenização 

quando houver negativação preexistente, conforme a súmula nº 385 do 

STJ. 2. O STJ decidiu, em sede de repetitivo, ser aplicável a súmula 385 

também ao autor da inscrição indevida se preexistentes outras inscrições 

(REsp 1386424/MG). 3. Apelação a que se nega provimento, à 

unanimidade. (TJ-PE - AC: 5338912 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, 

Data de Julgamento: 20/11/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª 

Turma).”. (Destaquei). Por derradeiro, com respaldo em toda a explanação 

exarada no presente decisum, não obstante o irrefutável ato ilícito 

perpetrado pelo Reclamado no que diz respeito à manutenção de um 

apontamento após a pendência ter sido regularizada (empréstimo 

consignado), entendo que o fato de existir uma inserção creditícia 

preexistente legítima em nome do Reclamante fulmina completamente o 

reconhecimento do suposto “abalo moral” que o mesmo alegou ter sofrido, 

razão pela qual, entendo que o pleito indenizatório merece ser rejeitado. 

Dispositivo: Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do 
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CPC/2015 c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão inicial, apenas para DECLARAR o cancelamento 

da pendência motivadora da inserção referente ao contrato de empréstimo 

consignado nº 707632420-6 (dívida vencida em 01/2019), bem como, para 

DETERMINAR ao Reclamado para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

promover a baixa da anotação restritiva, não havendo como ser 

reconhecido o cancelamento do débito correspondente ao serviço de 

cartão de crédito consignado (contrato nº 4346393940529005), tampouco 

como ser reconhecida a existência de danos morais indenizáveis (pois, 

reitero, o apontamento preexistente que figura em nome do consumidor se 

revelou legítimo). Por fim, REVOGO a decisão interlocutória vinculada ao Id. 

nº 26566091, no entanto, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça 

em favor do Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015). Sem custas 

processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de 

sentença para homologação da MM. Juíza Togada. Várzea Grande - MT, 

16 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. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014965-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA ANTONIA DOS SANTOS (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1014965-16.2019.8.11.0002 Reclamante: Helena Antônia dos 

Santos Reclamada: Claro S/A. SENTENÇA Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Ademais, em não 

havendo a necessidade de serem produzidas outras provas (seja 

documental, testemunhal ou pericial) para fins de auxiliar este juízo na 

formação do convencimento, delibero por julgar antecipadamente a lide 

(artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e decido. Do mérito: A 

Reclamante esclareceu na petição inicial que possui uma linha telefônica 

(nº 65-9-9318-6315) junto a empresa Ré, bem como, que sempre honra o 

pagamento de suas faturas. A Autora relatou que, após o pagamento da 

fatura de agosto/2019, a sua linha foi suspensa sem qualquer motivo ou 

notificação prévia, restando impossibilitada de realizar chamadas. A 

Postulante alegou que, administrativamente, a Reclamada lhe informou que 

a linha não se encontrava bloqueada. Além disso, a Demandante relatou 

que tem recebido diversas ligações para fins de alteração do seu plano, 

no entanto, não possui interesse, pois, o plano atual atende as suas 

necessidades. Por entender que os fatos acima mencionados lhe 

proporcionaram prejuízos de ordem moral, a Reclamante ingressou com a 

demanda indenizatória. Em sede de contestação, a Reclamada 

reconheceu que a Autora detém a linha nº (65) 9-9318-6315 no plano 

“Claro Controle 3GB + Minutos Ilimitados”, no entanto, sustentou que a 

consumidora vem se utilizando da linha móvel para fins de realização de 

chamadas e uso da internet desde o mês reclamado (agosto/2019) até a 

presente data, não havendo de se falar em bloqueio de linha. A Reclamada 

destacou que, segundo consta dos seus sistemas, a Reclamante 

promoveu todos os pagamentos, não havendo motivos para a suspensão 

dos serviços. A empresa Ré defendeu ainda que a situação vivenciada 

pela Autora não passou de um mero aborrecimento, razão pela qual, 

entende que inexistem danos morais a serem indenizados. Com amparo 

nos referidos argumentos, a Reclamada pugnou pela improcedência da 

lide. Extrai-se da decisão vinculada ao Id. nº 25124680 que, em 

consonância com o artigo 6º, VIII, do CDC, a MM. Juíza Togada DEFERIU a 

inversão do ônus da prova em favor da Reclamante. No entanto, convém 

alvitrar à Postulante que, não obstante se trate de um direito básico 

inerente a pessoa do consumidor, a inversão do ônus da prova não pode 

ser interpretada de forma absoluta, a ponto de lhe eximir da obrigação de 

fornecer a este juízo provas mínimas acerca dos fatos constitutivos do 

direito perseguido (artigo 373, I, do CPC/2015). Nesse sentido, segue 

abaixo, por analogia, uma jurisprudência proveniente do TJRO: “Apelação 

cível. Danos materiais e morais. Mercadoria paga e não recebida. Inversão 

do ônus da prova. Aplicação não automática. Recurso desprovido. A 

benesse prevista no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor 

(inversão do ônus da prova), tal benefício não é absoluto, devendo ser 

utilizado com ponderação e bom senso, não isentando a parte-autora de 

trazer, conjuntamente com a peça exordial, as provas que tenha 

condições de produzir e que visem a demonstrar elementos mínimos de 

existência do fato constitutivo de seu direito. (TJ-RO - APL: 

00038103020158220014 RO 0003810-30.2015.822.0014, Data de 

Julgamento: 12/04/2019).”. (Destaquei). Após promover a análise das 

manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento ao acervo 

probatório colacionado aos autos, tenho que o direito não milita em favor 

das pretensões inaugurais. Não obstante a parte Autora tenha sustentado 

que a empresa Ré promoveu a suspensão unilateral dos serviços 

inerentes à linha nº (65) 9-9318-6315, tenho que tal argumento não detém 

nenhuma verossimilhança. Inicialmente, extrai-se das considerações 

defensivas que a própria Reclamada reconheceu que a Reclamante se 

encontra em situação de adimplência (haja vista que os sistemas da 

empresa atestam a realização de todos os pagamentos devidos), não 

havendo motivos para promover a suspensão dos serviços de telefonia. 

Ademais, conforme pode ser facilmente visualizado nas faturas 

protocolizadas junto à contestação, especialmente no campo destinado ao 

“Detalhamento de Ligações”, verifica-se que a linha pertencente à 

Reclamante foi devidamente utilizada, o que, a meu ver, compromete o 

alicerce da tese inicial. Com o protocolo da contestação, cabia à 

Reclamante ter refutado pontualmente todas as considerações e provas 

apresentadas pela Reclamada, ônus este do qual não se desincumbiu. In 

casu, mesmo a eminente representante da Defensoria Pública tendo sido 

cientificada em audiência conciliatória (Id. nº 28766158) e ainda, gozando 

do benefício do artigo 186 do CPC/2015, decorreu in albis o prazo para 

protocolo da impugnação, transmutando o silêncio da Reclamante em 

aquiescência tácita com toda a tese defensiva. Reza o artigo 14, § 3º, I, do 

CDC que: “Art. 14. (...) § 3° O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste; ”. Concatenando o dispositivo legal supra ao caso em 

comento, bem como, considerando que, segundo às faturas alhures 

mencionadas, houve a devida utilização dos serviços e ainda, não tendo a 

parte Demandante se dignado em protocolar a sua impugnação, entendo 

que não há como ser reconhecida qualquer falha na prestação dos 

serviços por parte da operadora de telefonia, tampouco como lhe imputar 

a prática de qualquer ato ilícito, pois, não se fazem concomitantemente 

presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil. Como se 

não bastasse, de suma relevância registrar que a Reclamante não 

apresentou nenhuma prova de que chegou a externar a sua irresignação 

mediante a formalização de alguma reclamação, seja perante a própria 

Reclamada (o que poderia ser facilmente atestado por meio de um 

protocolo de atendimento ou e-mail) ou ainda, junto ao PROCON, o que 

apenas enfraquece a credibilidade da tese inicial. Visando corroborar toda 

a sucinta fundamentação exarada no presente decisum, segue abaixo, 

por analogia, uma decisão proveniente do TJRS: “RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS E DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE POR SI SÓ NÃO 

ENSEJA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE 

QUE HOUVE O BLOQUEIO INDEVIDO DA LINHA PELO PERÍODO DE 10 

MESES, ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ÔNUS QUE INCUMBIA A 

AUTORA, NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO NCPC. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - 

Recurso Cível: 71008501603 RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de 

Julgamento: 26/04/2019, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 03/05/2019).”. (Destaquei). Por derradeiro, não 

tendo a Reclamante se desincumbido minimamente de seu ônus probatório 

(descumprindo os preceitos do artigo 373, I, do CPC/2015), entendo que 
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outro caminho não há a ser trilhado por este juízo, senão contemplar a 

improcedência dos pedidos iniciais. Dispositivo: Diante de todo o exposto, 

nos termos do que preconiza o artigo 487, I, do Código de Processo Civil 

c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a ação. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição 

(artigo 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, 

02 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 (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017849-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN DOS SANTOS COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-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

 

Processo: 1017849-18.2019.8.11.0002 Reclamante: Luan dos Santos 

Coelho Reclamada: CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A. 

SENTENÇA Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. Ademais, por não haver a necessidade de serem 

produzidas outras provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para 

fins de auxiliar este juízo na formação do convencimento, delibero por 

julgar antecipadamente a lide (artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e 

decido. Da preliminar: - Da ilegitimidade passiva: Preliminarmente, a 

Reclamada sustentou ter exercido uma atividade de intermediação de 

serviços turísticos, bem como, que todos os seus deveres foram 

cumpridos e ainda, que não pode responder por um dano causado pela 

Companhia Aérea, motivo pelo qual, postulou pelo reconhecimento de sua 

ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide e, consequentemente, 

para que o processo fosse extinto sem a resolução do mérito. Com a 

devida vênia às considerações acima mencionadas, entendo que as 

mesmas não comportam acolhimento. Da exegese do contrato 

protocolizado junto à exordial, verifica-se que a atuação da Reclamada 

não se limitou apenas em intermediar a venda de bilhetes aéreos, pois, na 

verdade, os serviços aéreos faziam parte do pacote turístico contratado 

pelo Reclamante. Logo, por corolário lógico, entendo que a Reclamada 

possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda. 

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. Do Mérito: O Reclamante 

esclareceu na petição inicial ter adquirido um pacote turístico (com destino 

à Maceió/AL) com a Reclamada, no entanto, informou que o seu voo foi 

cancelado, fato este que teria comprometido a realização de sua viagem. 

O Autor relatou ter aceitado a proposta de reembolso de valores 

apresentada pela Reclamada, contudo, destacou que tal fato não abona a 

frustração por não ter conseguido embarcar e realizar a viagem. Por 

entender que os fatos acima mencionados lhe proporcionaram prejuízos 

de ordem moral, o Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em 

sede de contestação, no tocante ao mérito, a Reclamada sustentou que 

não pode ser responsabilizada pelo não cumprimento do contrato, pois, 

desde o início do processo de recuperação judicial da Avianca, não houve 

qualquer proibição da ANAC no tocante a venda de passagens da 

Companhia. A Ré destacou que o serviço prestado pela mesma 

(intermediação turística) é distinto do transporte de pessoas, não podendo 

ser responsabilizada pelo cancelamento do voo pela Companhia Aérea. A 

Reclamada defendeu que não houve falha na prestação dos seus 

serviços, bem como, que não há nexo de causalidade entre uma conduta 

da agência de viagem com a impossibilidade de embarque do Autor. A 

Postulada teceu algumas considerações acerca da ausência de 

solidariedade das agências de turismo por vícios de serviços prestados 

por terceiros e ainda, que inexistem danos morais a serem indenizados. 

Com amparo nos referidos argumentos, a Reclamada pugnou pela 

improcedência da lide. Inicialmente, em consonância com o artigo 6º, VIII, 

do CDC, DEFIRO a inversão do ônus da prova em favor do Reclamante. 

Após promover a análise das manifestações apresentadas pelas partes, 

bem como, atento ao acervo probatório protocolizado nos autos, tenho 

que a Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório previsto pelo 

artigo 373, II, do CPC/2015. Em que pese a agência Ré tenha sustentado 

que não poderia ser responsabilizada pelo cancelamento do voo do 

Reclamante, haja vista que tal serviço seria uma atribuição da Companhia 

Aérea (Avianca), entendo que tal justificativa não detém credibilidade. 

Conforme alhures mencionado, o papel desempenhado pela Reclamada 

não se limitou a uma mera intermediação de venda de bilhetes aéreos, o 

que, em tese, poderia ensejar o afastamento de sua responsabilidade. Na 

verdade, os documentos que instruíram a exordial (principalmente o 

“Contrato de Intermediação de Serviços de Turismo”) demonstraram 

cristalinamente que a Reclamada comercializou um pacote turístico que 

compreendia não só serviços de hospedagem em hotel, como também, os 

serviços de transporte aéreo com a Companhia “Avianca”, motivo pelo 

qual, tenho plena convicção de que a mesma assumiu a responsabilidade 

pelo sucesso da viagem (ou seja, no tocante à comercialização dos 

bilhetes da Avianca, houve um compartilhamento dos riscos inerentes ao 

referido serviço de transporte aéreo por parte da Agência Ré). De suma 

importância ressaltar que, a partir do momento em que restou veiculado na 

mídia a Recuperação Judicial da empresa Avianca, bem como, 

independentemente de qualquer eventual comunicado expedido pela 

ANAC, a Reclamada deveria ter se precavido em advertir seus 

consumidores acerca da situação em que a referida Companhia se 

encontrava, não só em respeito ao direito que todo consumidor tem à 

informação (artigo 6º, III, do CDC), como também, a fim de se 

resguardarem de eventual infortúnio. A meu ver, ao contratar um pacote 

turístico perante uma agência de viagens credenciada, o consumidor 

deposita integralmente na referida empresa a confiança de que todos os 

serviços (hospedagens, passagens aéreas, passeios, etc.) integrantes 

do pacote ofertado serão prestados com excelência. Logo, restando 

incontroverso o cancelamento do voo por parte da Avianca, bem como, 

considerando que o referido serviço de transporte integrava o pacote 

ofertado/comercializado pela Agência Demandada e ainda, tendo em vista 

que esta não foi diligente em promover as adaptações que se faziam 

necessárias junto à outra Companhia Aérea, entendo que a Reclamada 

detém flagrante responsabilidade (artigo 7º, parágrafo único, do CDC) 

pelos infortúnios provenientes da frustração da viagem almejada pelo 

Demandante. Ainda que a empresa Ré tente se eximir de suas 

responsabilidades, convém alvitrá-la que a mesma foi contratada para 

cumprir o contrato de serviços de turismo nos exatos termos avençados e 

não para transferir injustificadamente a sua responsabilidade para 

terceiros. Não tenho dúvidas de que o cancelamento do voo (previsto para 

13/11/2019, segundo consta do instrumento contratual) integrante do 

pacote turístico provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, pois, a viagem do Reclamante 

havia sido programada com meses de antecedência (considerando que o 

contrato foi firmado em janeiro/2019). No que tange à reparação do dano, 

por se tratar de uma relação regida pelo Código do Consumidor, incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O diploma consumerista preceitua em 

seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos” (Destaquei). Já no que concerne à prova do dano 

moral, tenho que a mesma não se revela necessária, pois, o prejuízo 

imaterial auferido pelo Reclamante está intimamente concatenado ao ato 

ilícito do qual fora vítima (cancelamento de voo integrante de pacote 

turístico), o qual, registra-se, nesta demanda revela-se irrefutável. No 
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intuito de corroborar toda a fundamentação até então exarada no presente 

pronunciamento jurisdicional, seguem abaixo colacionadas, por analogia, 

algumas jurisprudências pátrias: “Ação de indenização por danos 

materiais e morais decorrentes do cancelamento de voo internacional – 

Cerceamento de defesa não configurado – Desnecessidade de dilação 

probatória – Legitimidade passiva da agência de turismo caracterizada 

diante do fato de que o serviço aéreo defeituoso integrou o pacote 

turístico oferecido por ela aos autores – Participação da empresa na 

cadeia de consumo – Responsabilidade solidária configurada, arts. 7.º 

Parágrafo Único, 14 e 25, § 1.º, do Código do Consumidor – Precedentes 

do Superior Tribunal de Justiça – Ausência de impugnação específica aos 

danos materiais pleiteados e devidamente demonstrados pelos autores – 

Pedido de diminuição da indenização rejeitado – Reparação 

extrapatrimonial – Arbitramento prudencial em quantia suficiente, 

proporcional e razoável com as circunstâncias e peculiaridades da 

hipótese fática – Recurso não provido. (TJ-SP 10281134520178260100 SP 

1028113-45.2017.8.26.0100, Relator: César Peixoto, Data de Julgamento: 

24/07/2018, 38ª Câmara de Direito Privado).”. (Destaquei). “(...) AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PACOTE DE VIAGEM DESFEITO EM 

RAZÃO DE CANCELAMENTO DE VOO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 

DA AGÊNCIA DE TURISMO. ATIVIDADE QUE VAI ALÉM DA VENDA DE 

PASSAGENS AÉREAS, IMPLICANDO COMPROMISSO COM O SUCESSO 

DO PASSEIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DECORRENTE DA RELAÇÃO DE 

CONSUMO. RECLAMO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, 

DESPROVIDO. A venda de pacote de viagem configura relação de 

consumo, conforme artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990. Logo, incide seu 

art. 7o, parágrafo único, segundo o qual a responsabilidade do 

fornecedor, em havendo mais de um ofensor, é solidária. Assim, a agência 

de turismo responde pelo desfazimento do passeio, mesmo que decorra 

do cancelamento do voo pela companhia aérea. "A jurisprudência deste 

Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo 

apenas na comercialização de pacotes de viagens" (AgRg no REsp 

1453920/CE, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 

09/12/2014, DJe 15/12/2014). Não se pode falar em culpa de terceiro 

quando o fato é causado por empresa que atua em conjunto com a ré, 

integrando a cadeia de sua atividade. (...). (TJ-SC - RI: 

03007236920178240045 Palhoça 0300723-69.2017.8.24.0045, Relator: 

Marcelo Pizolati, Data de Julgamento: 06/12/2018, Primeira Turma de 

Recursos - Capital).”. (Destaquei). Quanto ao valor da indenização em 

danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do 

caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, 

principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se 

atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja 

meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, 

mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. 

Visando resguardar a fundamentação supra, segue abaixo uma 

jurisprudência do TJMG: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA 

- DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR - RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. 1 – (...). 2 - O valor da indenização por danos 

morais deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída 

ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição 

social e econômica do ofendido e do autor da ofensa, atentando-se, 

também, para os princípios constitucionais da razoabilidade e da 

proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10000181439274001 MG, Relator: Claret 

de Moraes, Data de Julgamento: 10/02/2019).”. (Destaquei). Feitas as 

ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, a fim de evitar o 

locupletamento indevido do Reclamante (até mesmo porque, segundo 

explanação inaugural, a Reclamada promoveu o reembolso dos valores), 

entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo dano moral 

em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Dispositivo: Diante de todo o exposto, 

rejeito a preliminar arguida e, no tocante ao mérito da lide, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 7º, parágrafo único, do CDC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida para CONDENAR a Reclamada ao 

pagamento de uma indenização por danos morais ao Reclamante no 

importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser corrigido monetariamente 

pelo índice INPC, a partir da prolação desta sentença (súmula 362 STJ) e 

ainda, acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados 

a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), haja vista tratar-se de 

responsabilidade contratual. 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, 02 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 (a) Juiz (a) 

Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000998-64.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANLEI COSTA DOS SANTOS OAB - MT24714/O (ADVOGADO(A))

MARIA NEIDE MORAES COSTA OAB - MT15643-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1000998-64.2020.8.11.0002 Reclamante: Kelly Cristina da Silva 

Reclamado: Banco Bradescard S.A. SENTENÇA Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Ademais, 

em não havendo a necessidade de serem produzidas outras provas (seja 

documental, testemunhal ou pericial) para fins de auxiliar este juízo na 

formação do convencimento, delibero por julgar antecipadamente a lide 

(art. 355, I, do Código de Processo Civil). Fundamento e decido. Das 

preliminares: - Da ausência de condição da ação - Da falta de interesse de 

agir: Preliminarmente, o Reclamado sustentou que a parte Autora não 

apresentou provas de que a sua pretensão chegou a ser resistida pela 

instituição financeira, condição esta que entende ser essencial para 

formação da lide. Desta forma, por entender que a Reclamante não possui 

interesse de agir, o Reclamado postulou para que o processo fosse 

extinto sem julgamento do mérito. Não obstante às considerações acima 

mencionadas, entendo que as mesmas devem ser repelidas. A meu ver, 

haverá o interesse processual de agir quando a pretensão se mostrar útil 

e necessária para a análise do direito do interessado, independentemente 

de qual venha a ser o pronunciamento jurisdicional (procedência ou 

improcedência). Logo, ainda que o Reclamado não tenha sido provocado 

na esfera administrativa (até mesmo porque não se trata de um 

pré-requisito para o ajuizamento de qualquer demanda), o fato de a 

Reclamante ter sustentado que foi negativada indevidamente faz emergir 

não só o seu interesse, como também, a sua legitimidade para reivindicar a 

tutela deste juízo (artigo 17 do CPC/2015). Ante o exposto, rejeito a 

preliminar arguida. - Da inépcia da petição inicial – Ausência de 

comprovante de endereço em nome da parte Autora: Ainda como 

preliminar, o Reclamado sustentou que a Reclamante não apresentou 

provas acerca do seu endereço residencial, bem como, que o documento 

acostado aos autos pertence a um terceiro cujo vínculo jurídico sequer foi 

comprovado. Com respaldo nos referidos argumentos, o Reclamado 

pugnou para que o processo fosse extinto sem a resolução do mérito. Em 

que pese a exposição supracitada, tenho que a mesma igualmente não 

reivindica a proteção jurisdicional. Reza o artigo 4º, I, da Lei nº 9.099/95 

que: “Art. 4º É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado 

do foro: I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele 

exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha 

estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório; ”. (Destaquei). 

Concatenando o dispositivo legal supra ao caso em comento, bem como, 
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considerando que a instituição financeira Ré possui uma agência nesta 

Comarca, não verifico nenhum obstáculo que impeça este juízo de 

apreciar o feito. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. - Da inépcia 

da petição inicial – Documento unilateral: Por fim, o Reclamado sustentou 

preliminarmente que o comprovante de negativação apresentado pela 

Autora não é originário dos órgãos de proteção, o que, por sua vez, 

impossibilita a constatação de sua veracidade. Com amparo nos referidos 

argumentos, o Réu postulou para que o feito fosse extinto sem a 

apreciação do mérito. Com a devida vênia aos argumentos supracitados, 

tenho que os mesmos não comportam acolhimento. A meu ver, os 

requisitos constantes nos artigos 319 e 320 do CPC/2015 restaram 

satisfatoriamente preenchidos, não havendo nenhum defeito ou 

irregularidade capaz de comprometer a apreciação do mérito da lide. Ante 

o exposto, rejeito a preliminar arguida. Do Mérito: A Reclamante esclareceu 

na petição inicial que foi negativada a pedido do Reclamado, em 

decorrência do inadimplemento de uma suposta dívida representada pelo 

valor de R$ 880,45. No entanto, a Autora informou que não possui débito 

com o Reclamado, bem como, que jamais realizou qualquer tipo de 

transação comercial com a instituição financeira. Por entender que foi 

negativada indevidamente e ainda, que tal fato teria lhe proporcionado 

prejuízos de ordem moral, a Reclamante ingressou com a demanda 

indenizatória. Em sede de contestação, no tocante ao mérito, o Reclamado 

sustentou que a parte Autora não comprovou qual foi o abalo causado 

com a negativação, bem como, que inexistem danos morais a serem 

indenizados. Com amparo nos referidos argumentos, o Réu postulou pela 

improcedência da lide. Extrai-se da decisão vinculada ao Id. nº 28014531 

que, em consonância com o artigo 6º, VIII, do Código do Consumidor, a 

MM. Juíza Togada DEFERIU a inversão do ônus da prova em favor da 

Reclamante. Após promover a análise das manifestações apresentadas 

pelas partes, bem como, atento ao acervo probatório anexado aos autos, 

entendo que o Reclamado não se desincumbiu do ônus de comprovar 

qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo das pretensões 

inaugurais (desrespeitando de forma patente os preceitos do artigo 373, II, 

do CPC/2015). Data máxima vênia à contestação protocolada nos autos, 

entendo que a referida manifestação não passa de um compêndio de 

alegações genéricas, pois, o Reclamado não só deixou de ventilar 

considerações acerca da regularidade do vínculo entre as partes, como 

também, quedou-se silente em apresentar a cópia de qualquer contrato 

assinado pela Reclamante ou ainda, eventual arquivo de áudio em que a 

consumidora tenha anuído com a contratação de qualquer serviço. 

Ademais, registra-se que não foram colacionadas ao corpo da defesa 

telas sistêmicas, bem como, não foram apresentadas faturas de 

cobrança, termo de confissão de dívida, enfim, o Reclamado não se 

dignou em apresentar qualquer prova visando esclarecer, ainda que 

minimamente, qual a origem da dívida questionada pela parte Autora. Logo, 

em não havendo nenhum subsídio apto para amparar os genéricos 

argumentos exarados na contestação, entendo que a tese defensiva não 

detém nenhuma credibilidade, pois, resta mais do que evidente a falha na 

prestação dos serviços por parte da instituição financeira. Em se tratando 

o vínculo existente entre as partes de uma relação de consumo (em que 

as condutas dos fornecedores são inequivocadamente norteadas pelo 

princípio do interesse econômico), o Reclamado assume todos os riscos 

do seu negócio, motivo pelo qual, deveria ter adotado todas as medidas 

preventivas que se fizessem necessárias para formalizar a contratação 

de quaisquer dos seus serviços e, consequentemente, evitar que 

consumidores como a Reclamante viessem a ser prejudicados. 

Consigna-se que a matéria debatida nesta lide não é estranha às 

atividades típicas desenvolvidas/fornecidas pela instituição financeira (a 

qual, reitera-se, deve sempre zelar pela segurança na contratação de 

quaisquer dos seus serviços), razão pela qual, por se tratar de um fortuito 

interno, a mesma não tem o condão para afastar a responsabilidade do 

Reclamado. A fim de respaldar a fundamentação supracitada, oportuno 

transcrever os ensinamentos do doutrinador Bruno Miragem (Miragem, 

Bruno. Curso de direito do consumidor – 6. Ed. ver., atual. e ampl. – São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 614/615): “Todavia, 

refira-se, que no direito do consumidor, considerando que o regime de 

responsabilidade objetiva tem por fundamento o profissionalismo dos 

fornecedores e a existência do defeito, admite-se atualmente a distinção 

entre caso fortuito interno e caso fortuito externo, segundo os termos que 

já estabelecemos acima. Nesse sentido, de regra só é considerada 

excludente da responsabilidade do fornecedor o chamado caso fortuito 

externo, ou seja, quando o evento que dá causa ao dano é estranho à 

atividade típica, profissional, do fornecedor. Apenas nesta condição 

estará apta a promover o rompimento do nexo de causalidade, afastando 

totalmente a conduta do fornecedor como causadora do dano sofrido pelo 

consumidor. (...)”. (Destaquei). Portanto, não tendo sido devidamente 

comprovada a relação contratual existente entre os litigantes, tampouco 

esclarecida qual a origem da dívida debatida nos autos, entendo que tanto 

a cobrança quanto a negativação registrada em detrimento da Reclamante 

se revelaram ilícitas (artigo 186 do Código Civil), motivo pelo qual, o 

Reclamado deve ser civilmente responsabilizado por todo o infortúnio 

vivenciado pela consumidora. No que tange à reparação do dano, por se 

tratar de uma relação regida pelo Código do Consumidor, incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O diploma consumerista preceitua em 

seu art. 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos” (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

perpetrada pelo Reclamado provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo nenhuma relação com a instituição 

financeira, teve o seu nome negativado indevidamente perante os Órgãos 

de Proteção ao Crédito. Nesse sentido, segue transcrita, por analogia, uma 

decisão proveniente do TJRJ: “APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA QUE 

O AUTOR APELADO ALEGA NÃO TER CONTRATADO. NEGATIVAÇÃO DO 

NOME DO AUTOR EM VIRTUDE DE DÉBITO RELATIVO AO ALUDIDO 

CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO 

AUTORAL (ART. 373, II CPC/2015) OU CAUSA DE EXCLUSÃO DE 

RESPONSABILIDADE (14, § 3º, CDC). FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. VERBETE SUMULAR Nº 89 DO TJRJ. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO CORRETAMENTE ARBITRADO. MAJORAÇÃO 

DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARTIGO 85 §§ 1º 2º E 11 DO 

CPC/2015. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 

00109356520178190207, Relator: Des(a). Maria Isabel Paes Gonçalves, 

Data de Julgamento: 29/05/2019, Segunda Câmara Cível).”. (Destaquei). No 

que concerne à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa a sua comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Visando resguardar os fundamentos acima, segue colacionada 

uma jurisprudência do TJMG: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR - RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. 1 – (...). 2 - O valor da indenização por danos 

morais deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída 

ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição 

social e econômica do ofendido e do autor da ofensa, atentando-se, 

também, para os princípios constitucionais da razoabilidade e da 

proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10000181439274001 MG, Relator: Claret 

de Moraes, Data de Julgamento: 10/02/2019).”. (Destaquei). Por 

derradeiro, este juízo não pode ignorar o fato de existir outra anotação 

restritiva em nome da Reclamante. Consoante pontuado pela MM. Juíza 

Togada na decisão anexa ao Id. nº 28014531, uma simples consulta junto 

ao sistema PJE demonstrou que atualmente tramita perante este juízo outra 

ação protocolizada pela Autora (Processo nº 1000996-94.2020.8.11.0002) 

questionando a legitimidade de uma anotação creditícia efetivada na data 
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de 20/12/2019 pela credora “Casas Bahia”. Oportuno registrar que a 

demanda supra foi distribuída na mesma data dos presentes autos 

(13/01/2020) e ainda, que o mencionado apontamento adicional não é 

preexistente ao que foi efetivado pelo “Banco Bradescard”. Embora a 

súmula 385 STJ se revele inaplicável na presente lide, entendo que a 

negativação efetivada pela “Casas Bahia” não merece ser desprezada, 

pois, detém importância para fins de arbitramento do quantum 

indenizatório. Feitas as ponderações acima mencionadas, em homenagem 

aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, a fim de 

evitar o locupletamento indevido da Reclamante, entendo como justa e 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 4.000,00 

(quatro mil reais). Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito as 

preliminares arguidas e, no tocante ao mérito da lide, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida para DECLARAR a 

inexigibilidade da dívida debatida nos presentes autos, bem como, 

DETERMINAR ao Reclamado para promover a baixa definitiva da anotação 

creditícia no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da presente 

data. Ademais, CONDENO o Reclamado ao pagamento de uma indenização 

por danos morais à Reclamante no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da 

prolação desta sentença (súmula 362 STJ) e ainda, acrescido de juros 

simples de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do evento danoso 

(súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação do apontamento 

restritivo (10/11/2019). Por fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade da 

justiça em favor da parte Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015). Sem 

custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição 

(artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. 

Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. Várzea 

Grande - MT, 02 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 (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008581-03.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA MARIA DE CESARO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANETE POZZA OAB - MT9342-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (REU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1008581-03.2020.8.11.0002. AUTOR: CLEUSA MARIA DE CESARO REU: 

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO 

CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGENCIA, INAUDITA ALTERA PARTES E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, em face do DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE VÁRZEA 

GRANDE/MT – DAE. Decido. Constata-se que a presente ação tem Juízo 

específico para seu trâmite, não devendo aqui prosperar. 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). Procedam-se às 

anotações e baixas pertinentes. Intime-se e cumpra-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo Rei

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015912-70.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CHAPADA DOS BURITIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR OAB - MT10279-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO DA LUZ SILVA (EXECUTADO)

DANIELA ROCHA BRASILEIRO DA LUZ E SILVA (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. 1015912-70.2019.8.11.0002 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, 14 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

14/03/2020 09:52:52

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016697-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYSSA AYALA MENDES FERREIRA OAB - MT19396-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1016697-32.2019.8.11.0002 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, 14 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012826-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO CAMPOS ROSA OAB - SP190338 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 
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À(o) Requerente: Nome: MARCIA MARIA DE BARROS Endereço: RUA 

DEZESSEIS, 12, LOTE 12, PARQUE DO SABIA, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78149-332. Senhor(a) MARCIA MARIA DE BARROS: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1012826-91.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.069,98 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 06/11/2019 Hora: 13:30 

REQUERENTE: MARCIA MARIA DE BARROS Advogado do(a) 

REQUERENTE: MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - MT16873/O 

REQUERIDO(A): SCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO 

LTDA. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 3 de outubro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012826-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO CAMPOS ROSA OAB - SP190338 (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. 1012826-91.2019.8.11.0002 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, 14 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011443-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELE CARLA SILVA DE ARRUDA (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. 1011443-78.2019.8.11.0002 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, 14 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

14/03/2020 10:33:44

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018399-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TAYANE ANDRADE FONSECA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-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: TAYANE ANDRADE FONSECA Endereço: RUA 4, 

17, RUA UM, QUADRA 35, CASA 06, SAO BENEDITO, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78128-990 Senhor(a) TAYANE ANDRADE FONSECA: 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. 1018399-13.2019.8.11.0002 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: 17/04/2020 Hora: 14:00 INTERESSADO: TAYANE 

ANDRADE FONSECA Advogado do(a) INTERESSADO: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-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, 14 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, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069717/3/2020 Página 398 de 426



com o consequente lançamento de 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: 1008503-43.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO APARECIDO GASPAR DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL ROQUE SAGIN OAB - MT0017891A (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: CRISTIANO APARECIDO GASPAR DE 

MAGALHAES Endereço: Rua C, 7, Quadra 5, Mapim, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78158-810 Senhor(a) CRISTIANO APARECIDO GASPAR DE 

MAGALHAES: 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. 

1008503-43.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 12.042,66 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 SALA 2 Data: 30/09/2019 Hora: 13:45 

REQUERENTE: CRISTIANO APARECIDO GASPAR DE MAGALHAES 

Advogado do(a) REQUERENTE: DANIEL ROQUE SAGIN - MT0017891A 

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, 29 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: 1008503-43.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO APARECIDO GASPAR DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL ROQUE SAGIN OAB - MT0017891A (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. 1008503-43.2019.8.11.0002 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, 16 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

16/03/2020 10:59:21

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015658-97.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTIANE SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1015658-97.2019.8.11.0002 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, 16 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005939-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANICETO ELEUTERIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-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 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ANICETO ELEUTERIO DA SILVA Endereço: RUA 

MORRO DA BOA VISTA, S/N, CENTRO, NOSSA SENHORA DO 

LIVRAMENTO - MT - CEP: 78170-000 Senhor(a) ANICETO ELEUTERIO 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. 1005939-91.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [ABATIMENTO PROPORCIONAL DO 

PREÇO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

14/08/2019 Hora: 12:45 REQUERENTE: ANICETO ELEUTERIO DA SILVA 

Advogado do(a) REQUERENTE: SAULO AMORIM DE ARRUDA - 

MT0015634 REQUERIDO(A): ENERGISA/MT ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 
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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, 18 de julho de 

2019. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005939-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANICETO ELEUTERIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-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. 1005939-91.2019.8.11.0002 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, 16 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006061-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANY DA SILVA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Reclamante para 

comparecer à Audiência de Conciliação, designada para o dia 06/08/2019, 

às 15h45min, na sede deste Juizado Especial.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004136-10.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SINIER FERREIRA DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AMINI HADDAD CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1004136-10.2018.8.11.0002. REQUERENTE: SINIER FERREIRA DA LUZ 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Da análise do 

feito, verifico que a parte autora alega a incompetência do presente juízo 

para análise da demanda, em função do valor que atribui à causa. Nada 

obstante, os cálculos apresentados junto à referida manifestação 

divergem daqueles ofertados quando da propositura da ação, acostados à 

petição inicial. Nesse sentido, essencial a previsão da Lei nº 12.153/09: 

Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos. [...] § 2o Quando a pretensão versar sobre 

obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a 

soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas 

não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo. Com efeito, 

determino que o demandante apresente demonstrativo de cálculo total do 

proveito econômico pretendido, compreendidos os valores vencidos até a 

propositura da demanda e, se for o caso, a soma das 12 (doze) parcelas 

sucessivas, com as devidas atualizações, até a distribuição da demanda, 

a fim de se aferir a competência do juízo quanto ao valor da causa, nos 

termos da Lei 12.153/09. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para 

atendimento da presente determinação. Intime-se. Cumpra-se. VÁRZEA 

GRANDE, 12 de março de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007687-27.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR ANTONIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-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: VALDEMIR ANTONIO DE OLIVEIRA Endereço: 

RUA TRINTA E UM DE MARÇO, 450, CASA 01, CRISTO REI, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78000-000 Senhor(a) VALDEMIR ANTONIO 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. 1007687-27.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 6.563,64 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 Data: 17/04/2020 Hora: 14:00 REQUERENTE: 

VALDEMIR ANTONIO DE OLIVEIRA Advogado do(a) REQUERENTE: 

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - MT21291-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, 16 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 
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na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012125-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE LOPES CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO RODRIGO DE CARVALHO ALVES OAB - MS17381 

(ADVOGADO(A))

ROBERTO MACHADO TRINDADE JUNIOR OAB - MS13494 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA GARCEZ TRINDADE OAB - MS12931 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. S. D. S. (REQUERIDO)

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

JOSÉ HENRIQUE DO ESPIRITO SANTO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISMARLY SANCHES DE SOUZA OAB - 940.329.041-20 

(REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1012125-33.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARINETE LOPES CORREIA 

REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, 

TAISSA SANCHES DA SILVA, JOSÉ HENRIQUE DO ESPIRITO SANTO DA 

SILVA REPRESENTANTE: FRANCISMARLY SANCHES DE SOUZA Vistos 

em correição. Anoto que trata-se de Carta Precatória oriunda do Juizado 

Especial Federal Cível de Campo Grande/MS, para fins de citação de José 

Henrique do Espírito Santo da Silva, requerido no presente feito. Destarte, 

tendo-se em vista que o Juizado Especial Federal de Mato Grosso, 

Jurisdição de Cuiabá, detém atribuição para atuar no município de Nossa 

Senhora do Livramento, local de residência do demandado, determino a 

remessa da presente missiva àquele juízo, para cumprimento, nos termos 

deprecados. Após, arquive-se, com as baixas e anotações de praxe. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. VÁRZEA GRANDE, 

17 de dezembro de 2019. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002703-97.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO DA SILVA GALVAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOILSON ANTUNES DE ALMEIDA OAB - MT25748/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1002703-97.2020.8.11.0002. REQUERENTE: JAIRO DA SILVA GALVAO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO Vistos. 

Cuida-se de pedido de evidência, formulado por Jairo da Silva Galvão, em 

desfavor do Município de Livramento, cujo objeto é a suspensão do 

protesto realizado perante o 2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de 

Várzea Grande, ao argumento de ter realizado o parcelamento, com 

respectivo pagamento, do débito tributário em comento. Junta documentos 

e pede liminar. Fundamento e decido. Com efeito, nos termos do artigo 300 

“caput” do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida 

quando restar devidamente evidenciada a probabilidade de direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme segue: 

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Nesse contexto, os elementos trazidos aos 

autos são suficientes, em juízo sumário, à demonstração da probabilidade 

do direito, uma vez que o reclamante apresentou o comprovante de 

pagamento de todas as parcelas afetas ao IPTU de seu imóvel do ano de 

2015. O perigo na demora não demanda demasiadas ilações, uma vez ser 

fato notório o abalo creditício decorrente do protesto/negativação. Ante o 

exposto, DEFIRO a tutela de urgência, para determinar a suspensão do 

protesto de nº 93015, levado a efeito no 2º Serviço Notarial e Registral da 

Comarca de Várzea Grande, em nome de Jairo da Silva Galvão, CPF n. 

514.519.301-78. Oficie-se ao SPC/SERASA determinando a suspensão da 

restrição creditícia, no que tange ao débito em questão. Nos termos do 

Enunciado 01 dos Enunciados da Fazenda Pública do Estado de Mato 

Grosso, fica dispensada a audiência de conciliação. Cite-se pessoalmente 

o município, por meio de sua Procuradoria-Geral, nos moldes 

estabelecidos no art. 6º da Lei n. 11.419/06, com sua devida intimação à 

apresentação de defesa, no prazo de 30 (trinta) dias, ficando dispensada 

a audiência de conciliação, nos termos do Enunciado 01 (um) dos 

Enunciados da Fazenda Pública de Mato Grosso. Determino que o 

demandado apresente todos os elementos, notadamente documentos, 

necessários à resolução da lide (art. 9º, da Lei nº 12.153/09). Cumpra-se. 

Às providências. Várzea Grande/MT, 18 de fevereiro de 2020. Amini 

Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002336-73.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIBENE PEREIRA LEITE OAB - 571.030.461-15 (REPRESENTANTE)

IZABELI DE ARRUDA BARROS OAB - MT12592/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1002336-73.2020.8.11.0002. REPRESENTANTE: CASSIBENE PEREIRA 

LEITE REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Cuida-se de pedido de tutela de 

urgência antecipada, formulada por Cassibene Pereira Leite, cujo objeto é 

a suspensão retirada de seu nome do cadastro de inadimplentes, bem 

como a restrição de licenciamento, circulação e alienação, do veículo 

FIAT/Uno Mille, fabricação/modelo 2002/2003, cor vermelha, placa JZL 

3474, RENAVAM 793991170, ao argumento de ter alienado o referido 

veículo em favor de Wilson de Souza Sobrinho, que posteriormente o 

revendeu à garagem de veículos Santa Helena, naquela oportunidade 

representada pelo Senhor Orlando dos Santos Lara, ora réu. A requerente 

argumenta ter restado a Orlando a obrigação de realizar a transferência 

do bem, de modo que, para tanto, confeccionou e registrou no 2º Ofício da 

Comarca de Cuiabá, procuração em seu favor, no dia 29/12/2010. 

Sustenta que até hoje a transferência não ocorreu, de modo que está 

sendo cobrados pelos ônus decorrentes da propriedade de veículo 

automotor, bem como pelas multas decorrentes das infrações de trânsito. 

Por derradeiro, ter seu nome sido registrado nos órgãos de proteção ao 

crédito. Junta documentos pede liminar. É o que merecia destaque. Nos 

termos do artigo 300 “caput” do Código de Processo Civil, a tutela de 

urgência será concedida quando restar devidamente evidenciada a 

probabilidade de direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, conforme segue: Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, 

nada obstante a desídia da reclamante em comunicar a venda do veículo, 

por ocasião da alienação, na forma do artigo 134 do Código de Trânsito 

Brasileiro, não se pode olvidar que o artigo 1.226 do Código Civil, 

expressamente estabelece que os direitos reais sobre coisas móveis, 

transmitem-se, quando por atos entre vivos, com a tradição, ou seja, no 

momento em que o proprietário entrega a coisa ao terceiro adquirente. Art. 

1.226. Os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou 

transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição. Com 

efeito, nada obstante a ausência de juntada do DUT, devidamente 

assinado, a procuração assinada, com firma reconhecida, em favor de 

Orlando dos Santos Lara, é suficiente à comprovação da probabilidade de 

direito, qual seja, da alienação da coisa em seu favor. Ademais, segundo o 

artigo 2º da Lei Estadual nº 7.301/2000, a sujeito passivo da obrigação 

tributária afeta ao IPVA é o proprietário do automóvel, ou seja, alienada a 
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propriedade, há alteração da sujeição passiva. Ante o exposto, DEFIRO A 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, para determinar a suspensão do 

nome da requerente dos órgãos de proteção ao crédito SPC/SERASA, 

bem como dos débitos vinculados ao seu nome, em decorrência do 

automóvel FIAT/Uno Mille, fabricação/modelo 2002/2003, cor vermelha, 

placa JZL 3474, RENAVAM 793991170, junto ao DETRAN/MT e ao Estado 

de Mato Grosso (estando ou não na dívida ativa). Por fim, acresço não ser 

necessária a restrição de circulação, mesmo momento, pois, uma vez 

acolhido o pedido, a citação funcionará como comunicação de venda. 

Citem-se os demandados Estado de Mato Grosso e o DETRAN/MT, nos 

moldes estabelecidos no art. 6º da Lei n. 11.419/06. Cite-se pessoalmente 

Orlando dos Santos Lara (via AR). Designe-se audiência de conciliação. 

Cite-se, intime-se e oficie-se. Cumpra-se. Às providências. VÁRZEA 

GRANDE, 18 de fevereiro de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002336-73.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIBENE PEREIRA LEITE OAB - 571.030.461-15 (REPRESENTANTE)

IZABELI DE ARRUDA BARROS OAB - MT12592/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ORLANDO DOS SANTOS LARA (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1002336-73.2020.8.11.0002. REPRESENTANTE: CASSIBENE PEREIRA 

LEITE REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Cuida-se de pedido de tutela de 

urgência antecipada, formulada por Cassibene Pereira Leite, cujo objeto é 

a suspensão retirada de seu nome do cadastro de inadimplentes, bem 

como a restrição de licenciamento, circulação e alienação, do veículo 

FIAT/Uno Mille, fabricação/modelo 2002/2003, cor vermelha, placa JZL 

3474, RENAVAM 793991170, ao argumento de ter alienado o referido 

veículo em favor de Wilson de Souza Sobrinho, que posteriormente o 

revendeu à garagem de veículos Santa Helena, naquela oportunidade 

representada pelo Senhor Orlando dos Santos Lara, ora réu. A requerente 

argumenta ter restado a Orlando a obrigação de realizar a transferência 

do bem, de modo que, para tanto, confeccionou e registrou no 2º Ofício da 

Comarca de Cuiabá, procuração em seu favor, no dia 29/12/2010. 

Sustenta que até hoje a transferência não ocorreu, de modo que está 

sendo cobrados pelos ônus decorrentes da propriedade de veículo 

automotor, bem como pelas multas decorrentes das infrações de trânsito. 

Por derradeiro, ter seu nome sido registrado nos órgãos de proteção ao 

crédito. Junta documentos pede liminar. É o que merecia destaque. Nos 

termos do artigo 300 “caput” do Código de Processo Civil, a tutela de 

urgência será concedida quando restar devidamente evidenciada a 

probabilidade de direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, conforme segue: Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, 

nada obstante a desídia da reclamante em comunicar a venda do veículo, 

por ocasião da alienação, na forma do artigo 134 do Código de Trânsito 

Brasileiro, não se pode olvidar que o artigo 1.226 do Código Civil, 

expressamente estabelece que os direitos reais sobre coisas móveis, 

transmitem-se, quando por atos entre vivos, com a tradição, ou seja, no 

momento em que o proprietário entrega a coisa ao terceiro adquirente. Art. 

1.226. Os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou 

transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição. Com 

efeito, nada obstante a ausência de juntada do DUT, devidamente 

assinado, a procuração assinada, com firma reconhecida, em favor de 

Orlando dos Santos Lara, é suficiente à comprovação da probabilidade de 

direito, qual seja, da alienação da coisa em seu favor. Ademais, segundo o 

artigo 2º da Lei Estadual nº 7.301/2000, a sujeito passivo da obrigação 

tributária afeta ao IPVA é o proprietário do automóvel, ou seja, alienada a 

propriedade, há alteração da sujeição passiva. Ante o exposto, DEFIRO A 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, para determinar a suspensão do 

nome da requerente dos órgãos de proteção ao crédito SPC/SERASA, 

bem como dos débitos vinculados ao seu nome, em decorrência do 

automóvel FIAT/Uno Mille, fabricação/modelo 2002/2003, cor vermelha, 

placa JZL 3474, RENAVAM 793991170, junto ao DETRAN/MT e ao Estado 

de Mato Grosso (estando ou não na dívida ativa). Por fim, acresço não ser 

necessária a restrição de circulação, mesmo momento, pois, uma vez 

acolhido o pedido, a citação funcionará como comunicação de venda. 

Citem-se os demandados Estado de Mato Grosso e o DETRAN/MT, nos 

moldes estabelecidos no art. 6º da Lei n. 11.419/06. Cite-se pessoalmente 

Orlando dos Santos Lara (via AR). Designe-se audiência de conciliação. 

Cite-se, intime-se e oficie-se. Cumpra-se. Às providências. VÁRZEA 

GRANDE, 18 de fevereiro de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002336-73.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIBENE PEREIRA LEITE OAB - 571.030.461-15 (REPRESENTANTE)

IZABELI DE ARRUDA BARROS OAB - MT12592/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ORLANDO DOS SANTOS LARA (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE Av. Dom Orlando Chaves, 2655, Campus Univag, Cristo 

Rei, E-mail: vg.criminalunificado@tjmt.jus.br MANDADO DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

AMINI HADDAD CAMPOS PROCESSO n. 1002336-73.2020.8.11.0002 Valor 

da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [Acidente de Trânsito]->PETIÇÃO CÍVEL 

(241) POLO ATIVO: Nome: CASSIBENE PEREIRA LEITE Endereço: RUA 

BARÃO DE MELGAÇO, lote 01 qdra 81, (LOT JD PAULA II), jd paula II, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78135-075 POLO PASSIVO: Nome: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Endereço: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, 

AVENIDA DOUTOR HÉLIO RIBEIRO 1000, RESIDENCIAL PAIAGUÁS, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78048-910 Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: desconhecido Nome: ORLANDO DOS SANTOS LARA 

Endereço: AVENIDA DAS PALMEIRAS, 278, JARDIM IMPERIAL, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78075-850 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO 

PASSIVO para, querendo, responder a ação no prazo determinado, 

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, assim 

como Proceder a INTIMAÇÃO, da audiência designada para o dia 01 de 

junho de 2020, às 13hs, bem como do CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR 

DEFERIDA: MEDIDA LIMINAR: "...Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, para determinar a suspensão do nome da 

requerente dos órgãos de proteção ao crédito SPC/SERASA, bem como 

dos débitos vinculados ao seu nome, em decorrência do automóvel 

FIAT/Uno Mille, fabricação/modelo 2002/2003, cor vermelha, placa JZL 

3474, RENAVAM 793991170, junto ao DETRAN/MT e ao Estado de Mato 

Grosso (estando ou não na dívida ativa). Por fim, acresço não ser 

necessária a restrição de circulação, mesmo momento, pois, uma vez 

acolhido o pedido, a citação funcionará como comunicação de venda. 

Citem-se os demandados Estado de Mato Grosso e o DETRAN/MT, nos 

moldes estabelecidos no art. 6º da Lei n. 11.419/06. Cite-se pessoalmente 

Orlando dos Santos Lara (via AR). Designe-se audiência de conciliação. 

Cite-se, intime-se e oficie-se. Cumpra-se. Às providências. VÁRZEA 

GRANDE, 18 de fevereiro de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de 

Direito." ADVERTÊNCIA: O(s) citado(s) fica(m) ciente(s), desde já, que 

poderá oferecer contestação no PRAZO MÁXIMO DE 30(TRINTA) DIAS A 

CONTAR DA SUA CITAÇÃO. sob pena de revelia. OBSERVAÇÃO: Este 

processo tramita através do sistema computacional E-CNJ (PJE), cujo 

endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br/pje/. 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 
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prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. VÁRZEA GRANDE, 16 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) SALIN MARTINS SANTANA 

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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007666-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-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: LUIZ CARLOS DE AMORIM Endereço: RUA 

DEZESSETE, NOVA ESPERANÇA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78156-108 Senhor(a) LUIZ CARLOS DE AMORIM: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1007666-85.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

12.716,50 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PETIÇÃO (241) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 05/12/2019 Hora: 13:45 REQUERENTE: LUIZ CARLOS DE 

AMORIM Advogado do(a) REQUERENTE: 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, 24 de outubro de 

2019. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007666-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-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. 1007666-85.2019.8.11.0002 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, 16 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016635-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1016635-89.2019.8.11.0002 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, 16 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010931-95.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ALFREDO LANDOLFI BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON CESAR NALINI SILVA JUNIOR OAB - MT26076/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 
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GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: JORGE ALFREDO LANDOLFI BRANDAO 

Endereço: RUA ITAPUÃ, 19, QD 03, RESIDENCIAL JOAO FILHO V, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-075 Senhor(a) JORGE 

ALFREDO LANDOLFI BRANDAO: 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. 

1010931-95.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, TRANSPORTE AÉREO, ATRASO DE 

VÔO, CANCELAMENTO DE VÔO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 02/10/2019 Hora: 13:30 REQUERENTE: 

JORGE ALFREDO LANDOLFI BRANDAO Advogado do(a) REQUERENTE: 

NILTON CESAR NALINI SILVA JUNIOR - MT26076/O REQUERIDO(A): TAM 

LINHAS AÉREAS S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 30 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: 1010931-95.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ALFREDO LANDOLFI BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON CESAR NALINI SILVA JUNIOR OAB - MT26076/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1010931-95.2019.8.11.0002 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, 16 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002236-21.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ISTANIO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISTANIO GOMES DA SILVA OAB - MT2631/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PreviVag (Instituto Seguridade Social dos Servidores Municipais de 

Várzea Grande) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULA REGINA GAMA MARTINS OAB - MT13012-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1002236-21.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ISTANIO GOMES DA SILVA 

REQUERIDO: PREVIVAG (INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS 

SERVIDORES MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE) Vistos. Intimem-se as 

partes acerca do retorno dos autos da Egrégia Turma Recursal. Caso não 

haja condenação ou nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. 

Às providências. VÁRZEA GRANDE, 18 de fevereiro de 2020. Amini 

Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002236-21.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ISTANIO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISTANIO GOMES DA SILVA OAB - MT2631/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PreviVag (Instituto Seguridade Social dos Servidores Municipais de 

Várzea Grande) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULA REGINA GAMA MARTINS OAB - MT13012-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1002236-21.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ISTANIO GOMES DA SILVA 

REQUERIDO: PREVIVAG (INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS 

SERVIDORES MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE) Vistos. Intimem-se as 

partes acerca do retorno dos autos da Egrégia Turma Recursal. Caso não 

haja condenação ou nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. 

Às providências. VÁRZEA GRANDE, 18 de fevereiro de 2020. Amini 

Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011799-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA MARIA MARQUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT20005-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. 1011799-73.2019.8.11.0002 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, 16 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005044-96.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JADER PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIANE FERNANDA DA SILVA OAB - MT188630-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1005044-96.2020.8.11.0002. REQUERENTE: JADER PEREIRA DE SOUZA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV Vistos. Cuida-se de pedido de tutela provisória de urgência 

antecipada, formulado por JADER PEREIRA DE SOUZA, em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO e do MT-PREV, cujo objeto é a suspensão do 

desconto da contribuição previdenciária incidente sobre a parcela de sua 

remuneração relativa aos adicionais decorrentes do labor em período 

noturno, em local insalubre e em regime de plantão. É o que merecia 

destaque. Nos termos do artigo 300 “caput” do Código de Processo Civil, a 

tutela de urgência será concedida quando restar devidamente evidenciada 

a probabilidade de direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, conforme segue: Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, 

consoante se extrai da documentação apresentada, evidencia-se que os 

requeridos, ao que tudo indica, estão recolhendo a contribuição 

previdenciária em razão da parcela afeta aos adicionais noturno e de 

regime de plantão, cuja natureza é indenizatória, ou seja, não se incorpora 

ao subsídio para fins de aposentadoria. Com efeito, a jurisprudência é 

firme no sentido de que a referida contribuição não pode incidir sobre a 

parte da remuneração não computável para fins de aposentadoria. 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS - INCIDÊNCIA - ADICIONAIS DE PERICULOSIDADE E 

NOTURNO - HORAS EXTRAS - TERÇO DE FÉRIAS - IMPOSSIBILIDADE - 

PARCELAS EVENTUAIS - AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO EM BENEFÍCIO 

PREVIDÊNCIÁRIO. 1. A base de cálculo das contribuições do servidor 

deve abranger os ganhos habituais desse, desde que exista repercussão 

no benefício previdenciário. 2. Não deve incidir contribuição previdenciária 

sobre os adicionais, noturno e de periculosidade, horas extras e terço de 

férias. (TJ-MG - AC: 10145150262965001 MG, Relator: Wagner Wilson, 

Data de Julgamento: 31/01/2019, Data de Publicação: 08/02/2019) 

TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. GUARDA MUNICIPAL. CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA. ADICIONAL DE FÉRIAS. ADICIONAL NOTURNO. HORAS 

EXTRAS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Ação de obrigação de fazer cumulada 

com repetição de indébito para os Réus cessarem cobrança e devolverem 

os descontos de contribuições previdenciárias sobre adicional de férias, 

adicional noturno e horas extras. Rejeita-se a suspensão do processo em 

vista da ausência de determinação do E. Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 593.068/SC. Rejeita-se a 

preliminar de ilegitimidade passiva, pois além de a causa de pedir e o 

pedido a ele se dirigem, o 2º Réu é responsável pela gestão das 

contribuições, o que basta para integrar o polo passivo da relação 

processual. Admite-se a cobrança da contribuição previdenciária apenas 

sobre parcelas incorporáveis aos vencimentos do servidor, afastadas da 

base cálculo as parcelas não computáveis na aposentadoria, como o 

adicional de férias, adicional noturno e as horas extras. Recursos 

desprovidos. (TJ-RJ - APL: 00357934420158190042 RIO DE JANEIRO 

PETROPOLIS 4 VARA CIVEL, Relator: HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE 

FIGUEIRA, Data de Julgamento: 17/10/2017, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data 

de Publicação: 19/10/2017) Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, para determinar aos requeridos a suspensão 

do recolhimento da contribuição previdenciária sobre a parcela da 

remuneração da parte autora afeta aos adicionais noturno e de regime de 

plantão. Fixo prazo de 10 (dez) dias para o cumprimento da presente 

determinação. Nos termos do Enunciado 01 das Turmas Recursais do 

Estado de Mato Grosso, fica dispensada a audiência de conciliação, 

ficando fixado prazo de 30 dias à apresentação da contestação. 

Aportando nos autos as peças de defesa, intime-se a parte autora para, 

querendo, impugná-las no prazo de 05 (cinco) dias. Cite-se e intime-se 

com as advertências legais, na forma prescrita na Lei nº 11.419/06. 

Cumpra-se. Às providências. VÁRZEA GRANDE, 17 de fevereiro de 2020. 

Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005076-04.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANI APARECIDA KOVALSKI DA CRUZ ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA AUGUSTA DA CRUZ SILVA OAB - MT25872/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1005076-04.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ROSANI APARECIDA 

KOVALSKI DA CRUZ ARRUDA REQUERIDO: GOVERNO DO ESTADO DO 

MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos. 

Cuida-se de pedido de tutela provisória de urgência antecipada, formulado 

por ROSANI APARECIDA KOVALSKI DA CRUZ ARRUDA, em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO e da MT-PREV, cujo objeto é a suspensão do 

desconto da contribuição previdenciária incidente sobre a parcela de sua 

remuneração relativa ao exercício de função gratificada de dedicação 

exclusiva. É o que merecia destaque. Nos termos do artigo 300 “caput” do 

Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando 

restar devidamente evidenciada a probabilidade de direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme segue: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Nesse contexto, consoante se extrai da 

documentação apresentada, evidencia-se que os requeridos, ao que tudo 

indica, estão recolhendo a contribuição previdenciária em razão da 

parcela afeta à função gratificada percebida pela demandante em razão 

do regime de dedicação exclusiva, verba de caráter eminentemente 

transitório, que não se incorpora ao subsídio para fins de aposentadoria, 

consoante Lei nº 10.887/2004: Art. 4º [...] § 1º Entende-se como base de 

contribuição o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens 

pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, os adicionais de caráter 

individual ou quaisquer outras vantagens, excluídas: [...] VIII - a parcela 

percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de 

função comissionada ou gratificada; [...]. Com efeito, a jurisprudência é 

firme no sentido de que a referida contribuição não pode incidir sobre a 

parte da remuneração não computável para fins de aposentadoria. 

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. 

SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO SUPERIOR. ASSESSOR 

DE PRÓ-REITORIA. REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA EM CARÁTER 

TEMPORÁRIO. BASE DE CÁLCULO DA PENSÃO POR MORTE. 

DESCABIMENTO. 1. Nos termos da Lei Complementar nº 100/2002, do 

Estado do Mato Grosso, o regime de dedicação exclusiva com jornada de 

quarenta horas é deferido ordinariamente ao Professor Titular portador do 

Título de Livre-Docente e excepcionalmente ao Professor Assistente ou 

Adjunto envolvido em projetos institucionais de pesquisa ou no exercício 

de função de gestão universitária. 2. O regime de dedicação exclusiva, 

quando concedido ao Professor envolvido em projetos institucionais e ao 

Professor no exercício de função de gestão, possui natureza temporária e 

a sua remuneração não serve de base para o cálculo da aposentadoria ou 

da pensão por morte. 3. Recurso ordinário improvido. (STJ - RMS: 28334 

MT 2008/0262844-1, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 

Data de Julgamento: 20/03/2012, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 11/04/2012) PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO RECORRIDO. 

FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA. FUNÇÃO COMISSIONADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. 

Inatacado um dos fundamentos autônomos e independentes adotados pelo 

acórdão recorrido, aplicável o óbice da Súmula 283 da Suprema Corte. 2. 

A contribuição previdenciária não incide sobre as parcelas pagas aos 

servidores públicos em atividade no exercício de cargos ou funções 

gratificadas, pois não integram a base de cálculo para auferição dos 

proventos de aposentadoria (Corte Especial - EREsp 549.985/PR, Rel. Min. 

Luiz Fux, DJU de 16.05.05). 3. Recurso especial conhecido em parte e 

provido. (STJ - REsp: 587806 DF 2003/0155173-7, Relator: Ministro 

CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 21/02/2006, T2 - SEGUNDA TURMA, 

Data de Publicação: DJ 13/03/2006 p. 257) Ante o exposto, DEFIRO A 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, para determinar aos requeridos a 

suspensão do recolhimento da contribuição previdenciária sobre a parcela 

da remuneração da autora relativa ao exercício de função gratificada de 

dedicação exclusiva. Fixo prazo de 10 (dez) dias para o cumprimento da 

presente determinação. Nos termos do Enunciado 01 das Turmas 

Recursais do Estado de Mato Grosso, fica dispensada a audiência de 

conciliação, ficando fixado prazo de 30 dias à apresentação da 

contestação. Aportando nos autos as peças de defesa, intime-se a parte 

autora para, querendo, impugná-las no prazo de 05 (cinco) dias. Cite-se e 

intime-se com as advertências legais, na forma prescrita na Lei nº 

11.419/06. Cumpra-se. Às providências. VÁRZEA GRANDE, 17 de 

fevereiro de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito
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Intimar o(s) Dr(s). JOÃO BATISTA DOS ANJOS, OAB/MT 6658, ADRIANE 

SANTOS DOS ANJOS, OAB/MT 18.378 e THIAGO GONÇALVES DE PINHO, 

OAB/MT 23.878, advogados do denunciado Judson Alves Delgado para 

comparecer(em) no Juizado Especial Criminal de Várzea Grande-MT, no 

dia 25 de maio de 2020, às 16h, para audiência de instrução e julgamento, 

nos autos 984-29.2018.811.0112 - Código 211315.

Intimar a Dra. FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ OAB/MT 15.910, na 

qualidade de advogada dos autores do fato Aroldo José Veronese da 

Silva e Francisco Erlanilson Nunes de Queiroz, para comparecer no 

Juizado Especial Criminal de Várzea Grande-MT, no dia 21/05/2020, às 

14h30min, para audiência de instrução e julgamento a ser realizada nos 

autos nº 3014-71.2017.811.0112 – Código 209894

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013585-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR DA SILVA (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:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO 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: VALDENIR DA SILVA Endereço: RUA RENATO 

JOSÉ DOS SANTOS, 14, (COHAB PRIMAVERA) qda 50, casa 14, 

PRIMAVERA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78132-712 Senhor(a) 

VALDENIR 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. 

1013585-55.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 19.637,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

10/12/2019 Hora: 13:30 REQUERENTE: VALDENIR DA SILVA Advogados 

do(a) REQUERENTE: JADILTON ARAUJO SANTANA - MT18646-E, KELLY 

CRISTHINE FREITAS CAMPOS - MT22797-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, 30 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: 1013585-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR DA SILVA (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:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1013585-55.2019.8.11.0002 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, 16 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012853-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELESSANDRO LEMES DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (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: ELESSANDRO LEMES DO AMARAL Endereço: 

RUA GOVERNADOR FREDERICO SOLON, 2, (LOT JD ITORORÓ), 

MARAJOARA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78138-790 Senhor(a) 

ELESSANDRO LEMES DO AMARAL: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1012853-74.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 1.241,79 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: 17/12/2019 Hora: 13:00 REQUERENTE: ELESSANDRO LEMES DO 

AMARAL Advogado do(a) REQUERENTE: GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES 

- MT22849-O REQUERIDO(A): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 7 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 
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judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012853-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELESSANDRO LEMES DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (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. 1012853-74.2019.8.11.0002 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, 16 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018157-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE MARIA DE ALMEIDA BRIDI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO PEGOLO DOS SANTOS OAB - MS9938 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1018157-54.2019.8.11.0002. AUTOR(A): ODETE MARIA DE ALMEIDA BRIDI 

REU: MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE Vistos, etc. Nos termos do art. 321 

do NCPC, intime-se a parte autora para emendar a petição inicial e 

regularizar o polo passivo do feito, tendo-se em vista que a demanda 

refere-se a direitos de servidora pública do Município de Várzea 

Grande/MT, no entanto, da qualificação da exordial, extrai-se que a ação 

foi intentada em face do Município de Cuiabá/MT. Fixo prazo de 15 dias 

para efetivação da emenda. Cumpra-se. Às providências. VÁRZEA 

GRANDE, 6 de fevereiro de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019899-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IZAURA RODRIGUES DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1019899-17.2019.8.11.0002. REQUERENTE: IZAURA RODRIGUES DE 

MOURA REQUERIDO: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO 

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE Vistos. De proêmio, adverte-se que, no 

sistema dos juizados, não se admite liquidação de sentença, cabendo ao 

demandante, destarte, apresentar valor líquido desde o início da demanda, 

incluindo a atualização até a data da distribuição da ação. Com efeito, 

determino que a demandante emende a petição inicial, à apresentação do 

demonstrativo de cálculo total do proveito econômico pretendido, 

compreendido eventual pleito indenizatório, com o decorrente aditamento 

do pedido (quantificação monetária), com as devidas atualizações, até a 

distribuição da demanda, inclusive para se aferir a competência do juízo 

quanto ao valor da causa, nos termos da Lei 12.153/09. Ademais, 

imperioso que a parte instrua o feito com, no mínimo, documento de 

identidade da demandante. Face ao exposto, fixo prazo de 15 dias para 

efetivação da emenda e apresentação da documentação elencada, nos 

estritos limites e exigências procedimentais do art. 321 e segs. do CPC, 

sob pena de indeferimento, com a consequente extinção do feito. 

Apresentada a emenda, conclusos. Decorrido o prazo, sem manifestação, 

certifique-se e proceda à conclusão. Intime-se. Cumpra-se. VÁRZEA 

GRANDE, 6 de fevereiro de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002111-53.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GIANNY FERREIRA DOS SANTOS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1002111-53.2020.8.11.0002. REQUERENTE: GIANNY FERREIRA DOS 

SANTOS NASCIMENTO REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

Vistos. Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos da Egrégia 

Turma Recursal. Caso não haja condenação ou nada sendo requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se. Às providências. VÁRZEA GRANDE, 6 de 

fevereiro de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002128-89.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENAL ALMEIDA DE SOUZA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUVENAL ALMEIDA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18036/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1002128-89.2020.8.11.0002. REQUERENTE: JUVENAL ALMEIDA DE 

SOUZA JUNIOR REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. 

Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos da Egrégia Turma 

Recursal. Caso não haja condenação ou nada sendo requerido no prazo 

de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cumpra-se. Às providências. VÁRZEA GRANDE, 6 de fevereiro de 

2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002133-14.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FERREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DALVO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT9459/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARLLON VINICIUS OLIVEIRA GAMA OAB - MT20289/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1002133-14.2020.8.11.0002. REQUERENTE: EDSON FERREIRA GOMES 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE 

VARZEA GRANDE Vistos. Intimem-se as partes acerca do retorno dos 

autos da Egrégia Turma Recursal. Caso não haja condenação ou nada 

sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Às providências. VÁRZEA 

GRANDE, 6 de fevereiro de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003691-21.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLO MENERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA PATRICIO DA CONCEIÇÃO OAB - MT8231-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1003691-21.2020.8.11.0002. REQUERENTE: JEAN CARLO MENERO 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Intimem-se as 

partes acerca do retorno dos autos da Egrégia Turma Recursal. Caso não 

haja condenação ou nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. 

Às providências. VÁRZEA GRANDE, 7 de fevereiro de 2020. Amini 

Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003692-06.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON REZENDE DA SILVA (REQUERENTE)

TELMA DONATILA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

DELMIRA LEITE DE LIMA SOUZA (REQUERENTE)

ELAINE CRISTINA DE ARRUDA E SILVA (REQUERENTE)

CATARINA RODRIGUES DE SALES MOREIRA (REQUERENTE)

LENIL CONCEICAO DE CAMPOS (REQUERENTE)

CLAUDINEIA GONCALINA DE ARAUJO (REQUERENTE)

DELZINHA DA SILVA BELIZARIO (REQUERENTE)

ELMIRA TEIXEIRA DE DEUS (REQUERENTE)

TEREZA LUCINDA DOMINGOS DIESEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT8874-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1003692-06.2020.8.11.0002 REQUERENTE: DELZINHA DA SILVA 

BELIZARIO, CLAUDINEIA GONCALINA DE ARAUJO, LENIL CONCEICAO DE 

CAMPOS, CATARINA RODRIGUES DE SALES MOREIRA, ELAINE CRISTINA 

DE ARRUDA E SILVA, DELMIRA LEITE DE LIMA SOUZA, TELMA DONATILA 

DE OLIVEIRA, EDSON REZENDE DA SILVA, TEREZA LUCINDA DOMINGOS 

DIESEL, ELMIRA TEIXEIRA DE DEUS REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE Vistos. Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos da 

Egrégia Turma Recursal. Caso não haja condenação ou nada sendo 

requerido no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Às providências. VÁRZEA 

GRANDE, 7 de fevereiro de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003697-28.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIONOR GALDINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELUCY BUENO DE MORAES OAB - MT7639/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1003697-28.2020.8.11.0002. REQUERENTE: CLAUDIONOR GALDINO DA 

SILVA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Intimem-se 

as partes acerca do retorno dos autos da Egrégia Turma Recursal. Caso 

não haja condenação ou nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se. Às providências. VÁRZEA GRANDE, 7 de fevereiro de 2020. 

Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007281-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCYLLA DOS SANTOS ROCHA ALBERTO (REQUERENTE)

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:

FAPECA CONFECCOES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YULBRENDER BREDER OAB - RJ087326 (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: PRISCYLLA DOS SANTOS ROCHA ALBERTO 

Endereço: RUA PRIMAVERA ARBÓREA, (LOT PRQ O BRANCO), 

CANELAS, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78135-505 Senhor(a) 

PRISCYLLA DOS SANTOS ROCHA ALBERTO: 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. 1007281-40.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

15.179,10 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, DIREITO DO 

CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 06/11/2019 Hora: 15:00 REQUERENTE: PRISCYLLA DOS 

SANTOS ROCHA ALBERTO Advogados do(a) REQUERENTE: MARCELO 

KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA - MT25260/O, LUCAS HENRIQUE DA 

PURIFICACAO SOUZA - MT23784/O REQUERIDO(A): FAPECA 

CONFECCOES LTDA - ME ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 3 de outubro de 2019. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007281-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCYLLA DOS SANTOS ROCHA ALBERTO (REQUERENTE)

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:

FAPECA CONFECCOES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YULBRENDER BREDER OAB - RJ087326 (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. 1007281-40.2019.8.11.0002 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, 16 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003307-58.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARILHA DAS DORES NOVAES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR OAB - MT5646/O (ADVOGADO(A))

IONI FERREIRA CASTRO OAB - MT4298-B (ADVOGADO(A))

SILVANA NOVAES SANTOS OAB - MT17644-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1003307-58.2020.8.11.0002. REQUERENTE: MARILHA DAS DORES 

NOVAES COSTA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. 

Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos da Egrégia Turma 

Recursal. Caso não haja condenação ou nada sendo requerido no prazo 

de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cumpra-se. Às providências. VÁRZEA GRANDE, 7 de fevereiro de 

2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003315-35.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MARIA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DAMIN OAB - MT4719-B (ADVOGADO(A))

LUÍS HENRIQUE CARLI OAB - MT8559-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1003315-35.2020.8.11.0002. REQUERENTE: MANOEL MARIA DE CAMPOS 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Intimem-se as 

partes acerca do retorno dos autos da Egrégia Turma Recursal. Caso não 

haja condenação ou nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. 

Às providências. VÁRZEA GRANDE, 7 de fevereiro de 2020. Amini 

Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002629-43.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA DE SOUZA MARTINS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT9862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE 

1002629-43.2020.8.11.0002 REQUERENTE: VILMA DE SOUZA MARTINS 

VIEIRA REQUERIDO: PREFEITA- PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA 

GRANDE DESPACHO Vistos. Cite-se pessoalmente a parte demandada, 

nos moldes estabelecidos no art. 6º da Lei n. 11.419/06, com sua devida 

intimação à apresentação de defesa, no prazo de 30 (trinta) dias, ficando 

dispensada a audiência de conciliação, nos termos do Enunciado 01 (um) 

dos Enunciados da Fazenda Pública de Mato Grosso. Por força do que 

prescreve o artigo 9º da Lei n. 12.153/09, fica a encargo do requerido 

apresentar todos os documentos necessários à resolução da lide, desde 

que não se trate de documento cuja posse seja exclusiva da parte autora 

ou de terceiro. Aportando a defesa aos autos, intime-se a parte 

requerente para, querendo, impugná-la no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cite-se e intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 10 de fevereiro de 

2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003272-98.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINETE AUXILIADORA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR LOPES DA SILVA OAB - MT15348-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1003272-98.2020.8.11.0002. REQUERENTE: CLAUDINETE AUXILIADORA 

NASCIMENTO REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. 

Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos da Egrégia Turma 

Recursal. Caso não haja condenação ou nada sendo requerido no prazo 

de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cumpra-se. Às providências. VÁRZEA GRANDE, 10 de fevereiro de 

2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000803-79.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURIANO BISPO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-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. 1000803-79.2020.8.11.0002 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, 16 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003283-30.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JUSTINO DE ABREU FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA OAB - MT14615/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1003283-30.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ANTONIO JUSTINO DE ABREU 

FILHO REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos. Intimem-se as partes 

acerca do retorno dos autos da Egrégia Turma Recursal. Caso não haja 

condenação ou nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. 

Às providências. Adicionar VÁRZEA GRANDE, 10 de fevereiro de 2020. 

Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Citação
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Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005233-74.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCIA APARECIDA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALVES DE CARVALHO VAZ OAB - MT22327/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE 

Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, CUIABÁ - MT - CEP: 

MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO LIMINAR EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCO ANTONIO 

CANAVARROS DOS SANTOS PROCESSO n. 1005233-74.2020.8.11.0002 

Valor da causa: R$ 30.000,00 ESPÉCIE: [Agêncie e Distribuição, 

Bancários, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARLUCIA APARECIDA 

MOREIRA Endereço: RUA RIO DE JANEIRO, s/n, (LOT N V GRANDE), 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78135-616 POLO PASSIVO: 

Nome: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

Endereço: AVENIDA COUTO MAGALHÃES, 1468, CENTRO, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78110-400 FINALIDADE: EFETUAR O CUMPRIMENTO 

DA MEDIDA LIMINAR, e, após, EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO 

para responder a ação, caso queira, conforme despacho, petição inicial e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. LIMINAR: em anexo ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias, contados da 

juntada do mandado aos autos do processo. 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). ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. CUIABÁ, 16 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.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005233-74.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCIA APARECIDA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALVES DE CARVALHO VAZ OAB - MT22327/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE 

Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, CUIABÁ - MT - CEP: 

MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO LIMINAR EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCO ANTONIO 

CANAVARROS DOS SANTOS PROCESSO n. 1005233-74.2020.8.11.0002 

Valor da causa: R$ 30.000,00 ESPÉCIE: [Agêncie e Distribuição, 

Bancários, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARLUCIA APARECIDA 

MOREIRA Endereço: RUA RIO DE JANEIRO, s/n, (LOT N V GRANDE), 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78135-616 POLO PASSIVO: 

Nome: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Endereço: AVENIDA COUTO 

MAGALHÃES, 1200, CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78110-400 FINALIDADE: EFETUAR O CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR, 

e, após, EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO para responder a 

ação, caso queira, conforme despacho, petição inicial e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. LIMINAR: EM ANEXO ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias, contados da juntada do 

mandado aos autos do processo. 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). ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, 

§2º, do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. CUIABÁ, 16 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 
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na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013548-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR BONIFACIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1013548-28.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: LINDOMAR BONIFACIO Vistos, etc. I. Defiro a penhora on 

line via BACENJUD dos valores executados, sendo o resultado infrutífero, 

assim, procedo à busca de veículos no Sistema RENAJUD, que também 

não obteve êxito, conforme os extratos anexos. II. Intime-se a parte 

Exequente para indicar bens à penhora, no prazo de 15 dias. Nada 

requerendo, arquivem-se os autos com baixa. Cumpra-se. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010768-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO POENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSSANDRO MARTINS BRANDAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010768-18.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO POENTE EXECUTADO: ALEXSSANDRO MARTINS 

BRANDAO Vistos, etc. I. Defiro a penhora on line via BACENJUD dos 

valores executados, sendo o resultado infrutífero, assim, procedo à busca 

de veículos no Sistema RENAJUD, que também não obteve êxito, conforme 

os extratos anexos. II. Intime-se a parte Exequente para indicar bens à 

penhora, no prazo de 15 dias. Nada requerendo, arquivem-se os autos 

com baixa. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012756-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CHAPADA DOS BURITIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR OAB - MT10279-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMYLA SILVESTRE RODRIGUES (EXECUTADO)

CLAUDIONOR GONÇALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1012756-74.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO CHAPADA DOS 

BURITIS EXECUTADO: CLAUDIONOR GONÇALVES, CAMYLA SILVESTRE 

RODRIGUES Vistos, etc. I. Defiro a penhora on line via BACENJUD dos 

valores executados, sendo o resultado infrutífero, assim, procedo à busca 

de veículos no Sistema RENAJUD, que também não obteve êxito, conforme 

os extratos anexos. II. Intime-se a parte Exequente para indicar bens à 

penhora, no prazo de 15 dias. Nada requerendo, arquivem-se os autos 

com baixa. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007125-52.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PARQUE CHAPADA DOS CRISTAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO CASSIANO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007125-52.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: PARQUE CHAPADA DOS 

CRISTAIS EXECUTADO: LUCIANO CASSIANO DE SOUZA Vistos, etc. I. 

Defiro a penhora on line via BACENJUD dos valores executados, sendo o 

resultado infrutífero, assim, procedo à busca de veículos no Sistema 

RENAJUD, que também não obteve êxito, conforme os extratos anexos. II. 

Intime-se a parte Exequente para indicar bens à penhora, no prazo de 15 

dias. Nada requerendo, arquivem-se os autos com baixa. Cumpra-se. 

Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018133-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADILES MATILHA DE ARRUDA PIRES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HELSON GOMES DUARTE (EXECUTADO)

ANA CRISTINA ESPINOZA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1018133-26.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: ADILES MATILHA DE ARRUDA 

PIRES EXECUTADO: HELSON GOMES DUARTE, ANA CRISTINA ESPINOZA 

DA SILVA Vistos, etc. I. Defiro a penhora on line via BACENJUD dos 

valores executados, sendo o resultado infrutífero, assim, procedo à busca 

de veículos no Sistema RENAJUD, que também não obteve êxito, conforme 

os extratos anexos. II. Intime-se a parte Exequente para indicar bens à 

penhora, no prazo de 15 dias. Nada requerendo, arquivem-se os autos 

com baixa. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1018076-08.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AMINI HADDAD CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018076-08.2019.8.11.0002. REQUERENTE: VALTER MARTINS DE SOUZA 
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REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Dispensado o 

relatório na forma da Lei nº 9099/95. DECIDO. Não havendo a necessidade 

de mais provas, para além das documentais, a lide será apreciada na 

forma do art. 355, I, do Código de Processo Civil. O ponto nodal da 

presente celeuma consiste em verificar a legalidade da incidência da 

contribuição previdenciária sobre a parcela da remuneração da servidora 

afeta ao adicional decorrente do trabalho noturno. Nesse sentido, nada 

obstante tenha a parte requerida apresentado decisões do Superior 

Tribunal de Justiça, inclusive em sede de recurso repetitivo de 

controvérsia (543-C do CPC/1973), velando pela legalidade da exação nas 

parcelas não computáveis para fins de aposentadoria, os precedentes em 

comento foram superados (overruling). Com efeito, no julgamento do Tema 

163, que trata exatamente da contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços 

extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade (leading 

case: RE 593068), o Pretório Excelso, reafirmando sua própria 

jurisprudência, decidiu pela impossibilidade de cobrança da contribuição 

previdenciária sobre as verbas não incorporáveis para fins de 

aposentadoria. Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. REGIME PRÓPRIO DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS SOBRE PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À 

APOSENTADORIA. 1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos 

servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da 

Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e 

(b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o 

§ 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base 

de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos 

habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, 

ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. 

Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a 

cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado 

qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar 

o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece 

a base econômica do tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é 

fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição 

previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de 

aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços 

extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.” 6. 

Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição 

das parcelas não prescritas. (Tema 163 do STF, Leading case: RE 

593068, Rel. Ministro Roberto Barroso, j. 11/10/2018 e p. 19/10/2018). 

Nesse liame, a situação jurídica dos servidores do Estado de Mato Grosso 

se adequa perfeitamente à ratio decidendi do julgamento realizado pelo 

Supremo Tribunal Federal. Isso porque, conquanto o artigo 2º, I, da Lei 

Complementar Estadual nº 202 de 2004, preveja contribuição à razão de 

11% sobre a remuneração, estabelece o art. 213, II, III e incisos, da Lei 

Complementar Estadual nº 04 de 1990, que a aposentadoria do servidor 

observará os proventos. É este o posicionamento da e. Turma Recursal do 

Estado de Mato Grosso, conforme segue: PREVIDENCIÁRIO. ACÓRDÃO 

DA TURMA RECURSAL ÚNICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL COM MÉRITO JULGADO. TEMA 167 STF. 

DEVOLUÇÃO PARA POSSÍVEL JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.030 

DO CPC. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE 

VALORES PAGOS A TÍTULOS DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, 

ADICIONAL DE REGIME DE PLANTÃO E ADICIONAL NOTURNO. VERBA 

NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. TESE 

FIXADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 163). COBRANÇA 

INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM A 

ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JUÍZO DE 

RETRATAÇÃO POSITIVO. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do 

RE 593.068, apreciando o TEMA 163 de Repercussão Geral, fixou a 

seguinte tese: “não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e 

adicional de insalubridade”. O precedente vinculante TEMA 163 do STF 

definiu que as vantagens pecuniárias insuscetíveis de incorporação 

devem ser excluídas da base de cálculo da contribuição previdenciária. 

Deve ser realizada a adequação do acórdão proferido pela Turma 

Recursal Única com a orientação firmada pelo excelso Supremo Tribunal 

Federal ao julgar o mérito do TEMA 163 da repercussão geral. JUÍZO DE 

RETRATAÇÃO POSITIVO, conforme previsão inserta no art. 1.030, II, do 

CPC/15. (N.U 1000779-93.2016.8.11.0001, TURMA RECURSAL, EDSON 

DIAS REIS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/06/2019, Publicado no 

DJE 03/07/2019) Para além da decisão do Supremo (bastante por si só – 

927, III, do Diploma de Processo Civil), cumpre acrescer que eventual 

desconto em parcela não computável para fins de aposentadoria 

afrontaria os §§ 3º e 12, do art. 201, bem como o § 11, do art. 201, todos 

da Constituição Federal. Portanto, uma vez que o pedido do requerente 

guarda paridade com decisão de caráter vinculativo do Supremo Tribunal 

Federal, é de se acolher o pedido, afastando o recolhimento de 

contribuição previdenciária sobre o adicional noturno recebido pelo autor. 

No que tange ao ressarcimento das contribuições previdenciárias, 

descontadas indevidamente desde 2014, verifico que a presente demanda 

foi ajuizada em desfavor unicamente do ente estatal, não incluindo no polo 

passivo a MTPREV, ainda que intimada a parte autora para tanto. Destarte, 

sendo a MTPREV – Mato Grosso Previdência autarquia pública, dotada de 

patrimônio próprio e autonomia administrativa/financeira, nos termos dos 

artigos 1º e 2º da Lei Complementar Estadual nº 560/2014, recai sobre a 

mesma a responsabilidade pelos descontos ora discutidos posteriores a 

janeiro de 2015, não restando legitimidade ao Estado de Mato Grosso para 

responder pela referida restituição. Nesse sentido, entendimento hodierno 

da e. Turma Recursal de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO PREVIDENCIÁRIO - SERVIDOR PÚBLICO 

ATIVO - DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE 

GRATIFICAÇÃO - PROFESSOR EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - 

VERBA NÃO HABITUAL - NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA - MATÉRIA PACÍFICA NO ÂMBITO DO STJ - PRELIMINAR 

DE ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA COM RELAÇÃO AOS 

DESCONTOS POSTERIORES A JANEIRO/2015 - AUTONOMIA 

ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO ENTE AUTÁRQUICO - AUSÊNCIA DE 

PERTINÊNCIA SUBJETIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA 

RESPONDER PELOS DESCONTOS INDEVIDOS EFETUADOS PELO MT-PREV 

- CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS APLICADOS - SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. Trata-se de ação em que a Reclamante aduz: ser servidor 

público do Estado de Mato Grosso, no cargo de professor da educação 

básica, definida no § 1.° do artigo 39 da LC 50/1998; que por exercer a 

função de dedicação exclusiva de Diretor de Escola, recebe, somado ao 

seu subsídio, uma gratificação propter laborem, designada de 

FDE.DIR.ESCOLA/PEB (função de dedicação exclusiva - diretora); que não 

obstante este percentual não integrar o futuro cálculo para a sua 

aposentadoria, o Reclamado ESTADO DE MATO, de maneira arbitrária e 

ilegal, realizou descontos previdenciários sobre este valor; por tal razão, 

postula pela condenação do Estado de Mato Grosso a devolução de todos 

os valores descontados indevidamente durante o período de 10/2012 a 

12/2015. É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre a 

parcela transitória (não habitual) percebida em decorrência do exercício 

de cargo temporário, já que não mais incorporadas à remuneração dos 

servidores para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria, nos 

termos da Lei n.º 9.783/99. Precedentes: (EREsp 859.691/RS, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 23.2.2012; AgRg no AgRg no REsp 

962.863/SC, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

5.9.2012; e AgRg no Ag 1.394.751/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe 10.6.2011). Portanto, faz jus o Reclamante à 

restituição dos valores cobrados indevidamente a título de contribuição 

previdenciária. Todavia, a responsabilidade do Estado de Mato Grosso 

deve ser limitada até dezembro de 2014. Isso porque a partir de janeiro de 

2015 a arrecadação e cobrança das contribuições previdenciárias de 

todos os servidores do Estado de Mato Grosso passou a ser atribuição do 

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MT-PREV, autarquia estadual criada pela 

Lei Complementar Estadual n.º 560, que possui autonomia administrativa e 

financeira. Eis o teor do art. 2.º da LC 560: “A MTPREV, na qualidade de 

Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado 

de Mato Grosso - RPPS/MT, tem por competência: (...) I - I - a gestão do 

Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos 

estabilizados constitucionalmente, dos titulares de cargo efetivo do Estado 

de Mato Grosso, bem como dos militares, dos Conselheiros do Tribunal de 

Contas, dos Magistrados, dos membros do Ministério Público Estadual, do 

Ministério Público de Contas e dos Defensores Públicos; (...) IV - a 

arrecadação dos recursos e cobrança das contribuições necessárias ao 

custeio do RPPS/MT;” A caracterização da autarquia como pessoa jurídica 
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importa a ausência de identidade subjetiva em face da Administração 

direta. Isso porque a autarquia é titular de direitos e deveres em nome 

próprio, possuindo um patrimônio próprio. Portanto, possuindo autonomia 

administrativa, econômica e financeira, responde por suas ações e 

omissões. Em consequência, as contribuições ilegais efetuadas pela 

autarquia - posteriores a dez/2014 - é de responsabilidade da própria 

MT-PREV. Somente depois de exaurido o patrimônio da autarquia é que 

responde o Estado subsidiariamente (e não solidariamente) pelos prejuízos 

que aquela tenha causado a outrem, como leciona Celso Antônio Bandeira 

de Mello: “Por ser sujeito de direitos, a autarquia, como se disse, responde 

pelos próprios atos. Apenas no caso de exaustão de seus recursos é que 

irromperá responsabilidade do Estado; responsabilidade subsidiária, 

portanto. Esta se justifica, então, pelo fato de que, se alguém foi lesado 

por criatura que não tem mais como responder por isto, quem a criou 

outorgando-lhe poderes pertinentes a si próprio, propiciando nisto a 

conduta gravosa reparável, não pode eximir-se de tais consequências". 

(BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 28. 

ed. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 166.). Correção monetária pelo 

IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de 1% (um por cento) ao mês do 

trânsito em julgado (Súmula 188 do STJ). Sentença reformada em parte. 

R e c u r s o  c o n h e c i d o  e  p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o .  ( N . U 

8018643-82.2017.811.0003, TURMA RECURSAL, Patrícia Ceni, Turma 

Recursal Única, Julgado em 28/06/2019) Assim, somente no que tange às 

verbas descontadas indevidamente até dezembro/2014 (anteriormente à 

criação da MTPREV) caberá impor a restituição ao Estado de Mato Grosso. 

Derradeiramente, acresço que os valores recolhidos antes do mês de 

novembro de 2014 restam prescritos, uma vez que excedem o quinquênio 

prescricional das demandas movidas contra a Fazenda Pública. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, ACOLHO 

PARCIALMENTE O PEDIDO, para condenar o Estado de Mato Grosso ao 

ressarcimento das contribuições previdenciárias descontadas sobre o 

adicional noturno da parte requerente, de novembro de 2014 até dezembro 

de 2014. A correção monetária deverá observar o IPCA-E, incidindo a 

partir de cada desconto, e os juros, a partir da citação, na forma prescrita 

art. 1-F da Lei nº 9494/97. Por fim, determino que o demandado se 

abstenha de realizar novos recolhimentos previdenciários sobre o 

adicional noturno do requerente, e demais verbas não computáveis para 

fins de aposentadoria. Via de consequência, encerro a fase de 

conhecimento. Sem custas e honorários (art. 54 da Lei nº 9099/95). 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se. Intime-se e 

cumpra-se. Várzea Grande/MT. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1014128-58.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON JOSE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR SOARES GUIMARAES JUNIOR OAB - MT16832-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

AMINI HADDAD CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014128-58.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: EVERTON JOSE DA SILVA 

EXECUTADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Dispensado o 

relatório na forma do artigo 38 da Lei nº 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Não havendo a necessidade da produção de provas, para além das 

documentais, anoto que a lide será julgada na forma do artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil. Consoante se extrai dos documentos 

encartados ao processo, o autor logrou êxito no exame público pela 

Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT, para o preenchimento do cargo 

de Odontólogo, Nível Superior Completo, por meio do Edital nº 

002/2017/PMVG/MT. Ficou posicionado em 23º lugar da classificação 

geral, sendo o 1º lugar do cadastro de reserva. Nomeados e empossados 

os 22 (vinte e dois) candidatos aprovados dentro do número de vagas 

previsto, uma nomeação foi tornada sem efeito (ato nº 200/2018) e um 

candidato requereu sua exoneração (ato nº 405/2019). Portanto, o ponto 

nodal do debate em esgrima reside em verificar se o demandante, 

enquanto candidato aprovado fora do número de vagas previsto pelo 

edital para o certame em comento, possuiria direito subjetivo à nomeação 

no cargo pretendido. Em sede de antecipação de tutela, fora deferido o 

pleito à nomeação, já perfectibilizada pelo Requerido. Nada obstante, o 

mesmo insurge-se contra a pretensão autoral, alegando ser discricionária 

a nomeação de candidatos, dentro do prazo de validade do concurso. 

Ainda que, de fato, a nomeação de candidatos aprovados por meio de 

certame público dependa do juízo de conveniência e oportunidade, por 

parte da Administração, em casos como o presente, verifica-se que 

referida ponderação já fora efetivada pelo ente municipal, ao nomear toda 

a lista de aprovados para o cargo de Odontólogo. Assim, houve, na 

ocasião, o reconhecimento de que as vagas deveriam ser preenchidas 

naquele momento específico. Ocorrendo a desistência ou exoneração, por 

qualquer motivo, de um ou alguns desses candidatos nomeados, resta o 

direito ao preenchimento dos postos que restaram livres pelos candidatos 

classificados nas posições subsequentes, a integrar o total de vagas 

disponibilizado em edital para o cargo e respectivo quantitativo de 

nomeações procedidas pelo município. Os Tribunais Superiores já 

enfrentaram a questão em diversas oportunidades, tendo entendimento 

firmado no sentido de que o candidato aprovado fora do número de vagas 

previstas no edital que, pela desistência de candidatos nomeados 

classificados em colocação superior, passe a figurar entre as vagas 

inicialmente prenunciadas em edital, passa a ter verdadeiro direito 

subjetivo à nomeação para o cargo, devendo ser tratado como se 

integrante da lista de aprovados fosse. DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO 

PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. DESISTÊNCIA DE 

CANDIDATO MELHOR APROVADO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. 

PRECEDENTES. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. O 

acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte no 

sentido de que o direito à nomeação se estende ao candidato aprovado 

fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar 

entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos 

classificados em colocação superior. Precedente. 2. Inaplicável o art. 85, § 

11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários 

advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo 

interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 

1.021, § 4º, do CPC/2015. (STF - AgR RE: 1214940 TO - TOCANTINS 

0022294-29.2017.8.27.0000, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de 

Julgamento: 23/08/2019, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-191 

03-09-2019) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM 

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO 

CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. 

MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO 

DEMONSTRADA. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MELHOR CLASSIFICADO 

APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. 1. A 

jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que os candidatos 

aprovados fora do número de vagas previstas no edital não possuem 

direito líquido e certo à nomeação, salvo nas hipóteses de preterição 

arbitrária e imotivada por parte da Administração. 2. É também pacífico o 

entendimento que a expectativa de direito se transforma em direito 

subjetivo à nomeação nas situações em que o candidato, aprovado fora 

do número de vagas, passe a figurar, devido a desistência de aprovados 

classificados em colocação superior, dentro do quantitativo ofertado no 

edital do concurso. 3. Ocorre que, no caso dos autos, a desistência do 

candidato aprovado dentro da única vaga prevista no edital se deu após o 

prazo de validade do certame, o que não garante à recorrente, segunda 

colocada, a vaga disputada. Precedentes: RMS 59.655/RS, Rel. Min. 

Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 27/03/2019; AgRg no RMS 

46.535/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Min. 

Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 29/4/2019; AgInt no RMS 52.660/ES, 

Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 18/6/2018; AgRg no 

RMS 42.244/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 

26/4/2016; RMS 36.916/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 08/10/2012. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no 

RMS: 59115 RS 2018/0280100-4, Relator: Ministro BENEDITO 

GONÇALVES, Data de Julgamento: 06/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, 

Data de Publicação: DJe 11/02/2020) Da análise do feito, verifica-se, por 

dedução lógica, que, após as convocações e respectivas desistências, 

subsistiam 02 (duas) vagas em aberto para o cargo vindicado. Assim, 

sendo o Requerente o próximo na lista de espera para o referido cargo, 

possui o direito subjetivo à nomeação e posse, a rigor da linha de 

precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de 

Justiça. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de 
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Processo Civil, ACOLHO O PEDIDO, para confirmar a tutela provisória de 

urgência que determinou a convocação/nomeação do requerente 

EVERTON JOSÉ DA SILVA para que tome posse no cargo de Odontólogo 

– Edital nº 002/2017/PMVG/MT. Via de consequência, encerro a fase de 

conhecimento. Sem custas e honorários neste grau de jurisdição (arts. 54 

e 55 da Lei nº 9099/95). Desnecessidade de reexame necessário (art. 11 

da Lei nº 12.153/09). Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Amini Haddad Campos 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010903-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE SILVA BATISTA (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:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010903-30.2019.8.11.0002. REQUERENTE: GISELE SILVA BATISTA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Estando o valor 

exequendo integralmente consignado em Juízo e não havendo insurgência 

das partes, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil, 

reconheço como satisfeito o crédito reivindicado e, consequentemente, 

julgo extinta a presente execução. Expeça-se alvará em favor da parte 

credora do valor consignado neste Juízo. Intimem-se as partes. Em 

seguida, arquive-se de imediato, pois não há interesse recursal. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 16 de março de 2020. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014373-69.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA RODRIGUES DE OLIVEIRA (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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014373-69.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SILMARA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: MRV ENGENHARIA Vistos, etc. Estando o valor 

exequendo integralmente consignado em Juízo e não havendo insurgência 

das partes, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil, 

reconheço como satisfeito o crédito reivindicado e, consequentemente, 

julgo extinta a presente execução. Expeça-se alvará em favor da parte 

credora do valor consignado neste Juízo. Intimem-se as partes. Em 

seguida, arquive-se de imediato, pois não há interesse recursal. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 16 de março de 2020. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001155-37.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PASCOAL JOSE VICENTINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA MARTINS DA CRUZ OAB - MT25999/O (ADVOGADO(A))

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710-O (ADVOGADO(A))

GENILAINE URUGUAY DE ALMEIDA CARLOS OAB - MT25947-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS GUARIROBA SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR OAB - MS8575 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001155-37.2020.8.11.0002. AUTOR: PASCOAL JOSE VICENTINO REU: 

AGUAS GUARIROBA SA Vistos, etc. Estando o valor exequendo 

integralmente consignado em Juízo e não havendo insurgência das partes, 

nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil, reconheço como 

satisfeito o crédito reivindicado e, consequentemente, julgo extinta a 

presente execução. Expeça-se alvará em favor da parte credora do valor 

consignado neste Juízo. Intimem-se as partes. Em seguida, arquive-se de 

imediato, pois não há interesse recursal. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

16 de março de 2020. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013321-38.2019.8.11.0002

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:

SILMARA ANGELA DA SILVA (EXECUTADO)

UARACY BEZERRA BARBOSA (EXECUTADO)

D.J COMERCIO DE CARNES LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT11447-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZA EM DIREITO BANCÁRIO AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/Nº, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE/MT - TEL. (65) 3688-8451- CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO POR 

MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com 

a finalidade de intimar a parte autora para que no prazo de 05(cinco) dias, 

manifeste-se nos autos sobre os documentos juntados pela executada 

(ID. 30294807 e 30310453) VÁRZEA GRANDE, 16 de março de 2020 ANA 

PAULA GARCIA DE MOURA Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003091-39.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA KAROLYNNE FERNANDES SILVA (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, 16 de março de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 
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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: 1000115-88.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

RICARDO KAWASAKI OAB - MT15729-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. I. DE OLIVEIRA - TRANSPORTES - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 16 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: 1000506-09.2019.8.11.0002

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:

DIDIMO ANTUNES DA SILVA JUNIOR (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, 16 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: 1010258-39.2018.8.11.0002

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:

CANAL LIVRE COMERCIO E SERVICOS LTDA (REU)

RODRIGO SANTIAGO FRISON (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, 16 de março de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 
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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: 1000230-75.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO DOS SANTOS LOPES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos, com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que, em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito sob pena de 

extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. 

Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 16 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004461-82.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL SANTOS PUQUIVIQUI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos, com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que, em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. 

VÁRZEA GRANDE, 16 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017709-81.2019.8.11.0002

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:

ALESSANDRA ROSA DE OLIVEIRA (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 DECURSO PRAZO, ou requeira o que 

entender de direito sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º 

do Código de Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 16 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 
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acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005101-85.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MAURINHO DE AZEVEDO (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 CARTA DE 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS PROCESSO n. 

1005101-85.2018.8.11.0002 Valor da causa: R$ 69.888,44 ESPÉCIE: 

[Alienação Fiduciária] POLO ATIVO: Nome: ITAU UNIBANCO S/A Endereço: 

PRAÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100, JABAQUARA, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 04344-030 ADVOGADO POLO ATIVO: ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI POLO PASSIVO: 

Nome: MARCELO MAURINHO DE AZEVEDO Endereço: AVENIDA CASTELO 

BRANCO, 1389, JD IMPERADOR, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78125-700 ADVOGADO POLO PASSIVO: Senhor(a): ITAU 

UNIBANCO S/A Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade 

de Requerente, nos termos do processo acima indicado, para 

manifestar-se nos autos no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o que 

entender de necessário para o regular andamento do feito, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC. ADVERTÊNCIAS: Sob pena 

de extinção nos termos do art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. 

Várzea Grande MT, 16 de março de 2020 Paulo Pedro Francisco dos 

Santos Técnico Judiciário 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010182-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. CASTILHO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO: Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, 

impulsiono o feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para 

que, em 05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de 

justiça, a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de 

Guia, Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a 

guia com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 

485, § 1º do Código de Processo Civil. Posto que a diligência juntada 

nestes autos no id. 30333929 não corresponde a correta para 

acompanhar o mandado de citação. É preciso que se junte aos autos a 

guia da diligência do oficial de justiça que informe o bairro do citando e 

bem como é preciso que se junte o comprovante da adimplemento da 

mesma. Qualquer dúvida quanto à guia correta basta entrar em contato 

com a Central de Mandado pelo número de telefone: 6536888425 ou 

36888450. VÁRZEA GRANDE, 16 de março de 2020 JOSELINE MARIA 

MARTINS DA CRUZ Analista 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: 1007064-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA - ME (REU)

CLAIR INES TOMBINI VELOZO (REU)

AGNEL BUENO VELOZO (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 
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GRANDE, 16 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: 1007532-92.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J PONCIANO COMERCIO DE CARNES LTDA (EXECUTADO)

JOSILAINE PONCIANO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, 

no prazo de 05(cinco) dias, para manifestar-se quanto ao A.R devolvido 

posto que os mesmos foram assinados por terceiros.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004649-46.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEY LORCA RODRIGUES (REQUERIDO)

MT BRASIL INCORPORACOES LTDA. - ME (REQUERIDO)

LUIZ ANTONIO PRADO GARCIA DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO CALVO OAB - MT12342-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZA EM DIREITO BANCÁRIO AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/Nº, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE/MT - TEL. (65) 3688-8451- CEP: 78125-700 CARTA DE 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS PROCESSO n. 

1004649-46.2016.8.11.0002 Valor da causa: R$ 38.970,92 ESPÉCIE: 

[Contratos Bancários] POLO ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: 

BANCO BRADESCO S.A., s/n, NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA 

YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 ADVOGADO POLO ATIVO: 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CRISTIANA VASCONCELOS BORGES 

MARTINS POLO PASSIVO: Nome: MT BRASIL INCORPORACOES LTDA. - 

ME Endereço: RUA RIO DE JANEIRO, 842, (LOT N V GRANDE), 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78135-616 Nome: 

CLAUDINEY LORCA RODRIGUES Endereço: RUA C, 1300, Apto 606 - 

Torre 03, CANJICA, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-322 Nome: LUIZ ANTONIO 

PRADO GARCIA DE SOUZA Endereço: RUA RIO DE JANEIRO, 842, (LOT N 

V GRANDE), CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78135-616 

ADVOGADO POLO PASSIVO: ADVOGADO(S) DO RECLAMADO: JOAO 

PAULO CALVO Senhor(a): BANCO BRADESCO 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 do art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. 

VÁRZEA GRANDE, 2020-03-16 Paulo Pedro Francisco dos Santos 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007032-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. PRADO SILVA - ME (EXECUTADO)

JULIANA PRADO SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO: Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, 

impulsiono o feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para 

que, em 05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de 

justiça para bairro SÃO MATHEUS 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, 16 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 
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indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de 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)

 

INTIMAÇÃO Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, fornecer os meios ao oficial de justiça desta 

Comarca de Várzea Grande - MT para o cumprimento do mandado de 

busca expedido nestes autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018908-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR DA SILVA BARBOSA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT16080-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1018908-41.2019.8.11.0002. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ELENIR DA 

SILVA BARBOSA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BANCO BMG S.A 

Vistos. 1. Considerando a contestação apresentada (Id. 27863349) 

intime-se a parte requerida para que manifeste a concordância com o 

pedido de desistência da ação (Id. 28878257) no prazo de 15 (quinze) 

dias. Em caso de silêncio da parte, certifique-se e retornem conclusos 

para homologação. 2. Às providências. VÁRZEA GRANDE, 7 de fevereiro 

de 2020. Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006838-55.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY LUCIELE MENEGAT OAB - RS50799 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDEMAR DA SILVA MEIRELES (DEPRECADO)

MARLEI TERESINHA CHASSOT MEIRELES (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006838-55.2020.8.11.0002; DEPRECANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL SA DEPRECADO: MARLEI TERESINHA CHASSOT 

MEIRELES, WALDEMAR DA SILVA MEIRELES Vistos. 1. Intime-se o 

exequente a recolher as custas processuais referentes a distribuição da 

presente missiva neste juízo, no prazo de 15 (quinze) dias. 2. Consigne 

que, caso a parte permaneça inerte por mais de 30 (trinta) dias, a 

presente Carta Precatória será devolvida ao Juízo de origem, no estado 

em que se encontra, independentemente de nova determinação, conforme 

artigo 991 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGC/MT). 3. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006906-05.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATILA BORDALHO REAL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO: Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, 

impulsiono o feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para 

que, em 05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de 

justiça, a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de 

Guia, Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a 

guia com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 

485, § 1º do Código de Processo Civil. VÁRZEA GRANDE, 16 de março de 

2020 JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233743 Nr: 13768-92.2009.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4682, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11.546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA MATO 

GROSSO - OAB:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte exequente, para que, em 05 (cinco) dias, junte aos 

autos planilha com o atual valor da dívida, acrescidos da multa e 

honorários advocatícios.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 541217 Nr: 10526-13.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPARA TRASPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS 

LTDA - ME, RICARDO WILKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte exequente, para que, em 05 (cinco) dias, junte aos 

autos planilha com o atual valor da dívida, acrescidos da multa e 

honorários advocatícios.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 555416 Nr: 17636-63.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENILDO DA SILVA SANTOS - ME, RUBENILDO DA 

SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT 3.056

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte exequente, para que, em 05 (cinco) dias, junte aos 

autos planilha com o atual valor da dívida, acrescidos da multa e 

honorários advocatícios.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 434857 Nr: 3932-51.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:MT/4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAIO GABRIEL PEREIRA 

GOMES - OAB:OAB/MT 24463/O

 Compulsando os autos verifico que a determinação de fls. 95 foi 

publicada em noma da antiga patrona, posto isso impulsiono estes autos a 

fim de intimar novamente, agora em nome do atual patrono, a decisão a 

seguir:Vistos, em correição..1. Trata-se de impugnação ao cumprimento 

de sentença apresentado por LUCIANO PEREIRA DA SILVA em desfavor 

de BANCO GMAC S/A, requerendo, em síntese, o deferimento da 

gratuidade processual, a nulidade da busca e apreensão realizada nos 

autos, a nulidade da citação, requerendo, por fim, a intimação do 

requerente para informar a situação do veículo apreendido. 2. Intimado 

sobre a impugnação, o autor manifestou-se às fls. 93/94 requerendo o 

não acolhimento do pedido do réu, com fundamento no instituto da coisa 

julgada. 3. Vieram-me os autos conclusos. 4. É o breve relatório. 5. A 

questão é singela e não comporta maiores debates. Com razão a 

instituição financeira em sua resposta à impugnação do réu. 6. De acordo 

com os autos, este juízo proferiu sentença com resolução do mérito às fls. 

57, consolidando a posse do veículo nas mãos do autor e condenando o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. 7. Com efeito, para a parte revel, que é o caso do requerido, 

os prazos processuais correm a partir da publicação dos atos no Diário da 

Justiça do TJ, conforme estabelece o art. 346, in verbis. “Art. 346. Os 

prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de 

publicação do ato decisório no órgão oficial”. 8. Desta feita, não prospera 

a impugnação apresentada pelo réu, já que a publicação da sentença 

deu-se no dia 12/04/2017 e o trânsito em julgado da sentença no dia 

23/05/17 não havendo, pois, que se falar em anulação dos atos 

processuais, ante a ocorrência dos efeitos da coisa julgada, não pelo 

menos, por estas vias processuais. 9. Pelas mesmas razões improcede o 

pedido de gratuidade processual. 10. Desta feita deixo de acolher a 

impugnação do requerido e, no impulso do processo, venha o credor, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que for necessário para o deslinde 

da ação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 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): ATACADÃO COMERCIO DE CIMENTO LTDA, 

RAFAEL BORTOLETI, 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:

 INTIMAÇÃO DO PATRONO JUDICIAL DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS,SE MANIFESTAR ACERCA DO DESPACHO DE 

FLS. 179, TRANSCRITO A SEGUIR: Vistos.

1. Analisando detidamente os autos, verifico que sequer fora dado início a 

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.

...

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003184-60.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA RIBEIRO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE CARNEIRO XAVIER OAB - MT7956-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003184-60.2020.8.11.0002; AUTOR(A): ALZIRA RIBEIRO DO 

NASCIMENTO REU: BANCO BMG S.A Vistos. 1. Trata-se de Ação 

Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Inexistência de Débito 

com Tutela de Urgência Antecipada c/c Restituição de Valores em Dobro e 

Indenização por Dano Moral proposta por ALZIRA RIBEIRO DO 

NASCIMENTO em face do BANCO BMG S.A., partes devidamente 

qualificadas nos autos. 2. Alega, a requerente, pensionista, ter procurado 

o banco requerido no mês de 01/2017 com a finalidade de obter um 

empréstimo consignado, todavia, foi ludibriada com a realização da 

operação de contratação de cartão de crédito com reserva de margem 

consignável, sem nunca ter recebido o cartão de crédito. 3. Assim, desde 

03/02/2017 vem sendo creditado diretamente no seu benefício o valor de 

R$ 41,22 (quarenta e um reis e vinte dois centavos), sendo que o valor 

vem aumentando com o passar dos anos, totalizando R$ 494,64 

(quatrocentos e noventa e quatro reais e sessenta e quatro centavos) em 

2017; em 2018, o valor de R$ 602,94 (seiscentos e dois reais e noventa e 

quatro centavos) e, em 2019, o valor total de R$ 648,70 (seiscentos e 

quarenta e oito reais e setenta centavos). 4. Por esta razão, busca o autor 

a antecipação da Tutela de Urgência para que seja determinado à parte 

requerida a imediata suspensão do desconto de cartão de crédito com 

reserva de margem consignável. No mérito, requer a declaração de 

nulidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem 

consignável e declaração de inexistência do débito, condenando o 

requerido à restituição em dobro dos valores pagos pela autora, bem 

como, em danos morais. 5. Os autos vieram-me conclusos. É o relatório. 

Decido. 6. Para a concessão da Tutela de Urgência é necessário a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme 

preconiza o artigo 300 do CPC. 7. A probabilidade do direito pressupõe a 
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existência de documento que, para o juízo de admissibilidade em análise 

perfunctória, seria capaz de demonstrar o direito invocado. 8. Em relação 

ao pedido de suspensão dos descontos, verifico que não estão presentes 

os elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado pela 

autora. 9. Explico. Deve haver nos autos prova suficiente para que haja 

convencimento do julgador de que a parte é titular do direito material 

disputado, para que seja concedida a tutela de urgência antecipada, o que 

inexiste no caso em apreço, pois deve ainda ser esclarecida a existência, 

ou não, de contratação de serviços que correspondem à cobrança, o que 

será propiciado com o aperfeiçoamento do procedimento. 10. Por esta 

razão, INDEFIRO a tutela de urgência para suspensão dos descontos no 

benefício previdenciário. 11. Cite-se o requerido para contestar a presente 

ação, querendo, no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados da juntada 

do comprovante de citação nos autos, advertindo-o de que se não houver 

contestação no prazo assinalado, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor, 

conforme preconiza o art. 344 do Código de Civil. 12. 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. 13. 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. 14. Consigno, entretanto que, caso as partes venham 

manifestar interesse na designação de audiência de conciliação, esta será 

prontamente designada este juízo. 15. Com fulcro no artigo 6º, VIII, do 

CDC, defiro a inversão do ônus da prova, em favor da autora, por 

vislumbrar sua hipossuficiência em face da parte requerida. 16. Defiro o 

pedido de gratuidade de justiça, nos termos do artigo 85 do CPC. 17. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007257-75.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARNO WILEMAN PROCOPIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007257-75.2020.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: JOSE ARNO WILEMAN PROCOPIO Vistos. 1. Trata-se de 

Ação de Execução promovida pelo credor, pretendendo receber a quantia 

informada na inicial. 2. Em análise aos documentos colacionados aos 

autos, verifico que não restou comprovado o recolhimento das custas 

processuais e da Taxa Judiciária, necessários para o recebimento do 

feito. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias 

para sanar a irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme art. 290, do CPC e extinção do feito sem julgamento 

do mérito (art. 485 do CPC). 4. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007147-76.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANSELMO JOSE DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

ARAQUENIA HOLANDA FUTIGAMI OLIVEIRA (EXECUTADO)

SOMA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007147-76.2020.8.11.0002; EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB 

CREDISUL EXECUTADO: SOMA COMERCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA, ARAQUENIA HOLANDA FUTIGAMI OLIVEIRA, 

ANSELMO JOSE DE OLIVEIRA 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006906-05.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATILA BORDALHO REAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006906-05.2020.8.11.0002; REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI 

UNIVALES MT REQUERIDO: ATILA BORDALHO REAL Vistos. 1. Cumpra-se 

conforme o deprecado, servindo a presente missiva como mandado. 2. 

Após o cumprimento, comunique-se o juízo deprecante e arquivem-se os 

autos com as baixas necessárias. 3. Expeça-se o necessário. 4. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006838-55.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY LUCIELE MENEGAT OAB - RS50799 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDEMAR DA SILVA MEIRELES (DEPRECADO)

MARLEI TERESINHA CHASSOT MEIRELES (DEPRECADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006838-55.2020.8.11.0002; DEPRECANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL SA DEPRECADO: MARLEI TERESINHA CHASSOT 

MEIRELES, WALDEMAR DA SILVA MEIRELES Vistos. 1. Intime-se o 

exequente a recolher as custas processuais referentes a distribuição da 

presente missiva neste juízo, no prazo de 15 (quinze) dias. 2. Consigne 

que, caso a parte permaneça inerte por mais de 30 (trinta) dias, a 

presente Carta Precatória será devolvida ao Juízo de origem, no estado 

em que se encontra, independentemente de nova determinação, conforme 

artigo 991 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGC/MT). 3. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1006783-07.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO NORBERTO CARNEIRO MAYER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006783-07.2020.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO DAYCOVAL S/A 

EXECUTADO: LEONARDO NORBERTO CARNEIRO MAYER Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Execução proposta por BANCO DAYCOVAL S/A em 

face de LEONARDO NORBERTO CARNEIRO MAYER, pretendendo receber 

a quantia informada na inicial. 2. Em análise aos documentos colacionados 

aos autos, verifico que não restou comprovado o recolhimento das custas 

processuais e taxa judiciária. 3. Dessa maneira, oportunizo ao exequente, 

no prazo de 15 (quinze) dias, para sanar a irregularidade apontada, sob 

pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC) e extinção do feito 

(art. 485 do CPC). 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006760-61.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DIAMANTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006760-61.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: ALEXANDRE DIAMANTE Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Para a concessão da liminar, por 

disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do 

devedor, ressaltando que a mora decorrerá do simples vencimento do 

prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com 

aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do 

referido aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 

911/69). 3. No entanto, apesar do autor ter colacionado aos autos a 

Notificação Extrajudicial, verifico que esta se refere a parcela com 

vencimento em 14/07/2019, e, de acordo com a planilha de débito juntado 

aos autos (Id 29699298), verifica-se que a referida parcela encontra-se 

paga. Logo, a notificação refere-se à parcela já quitada pelo devedor. 4. 

Vale ressaltar que a inclusão do termo “demais subsequentes” na 

notificação enviada ao devedor, não tem o condão de constituí-lo em mora 

para as parcelas que, por ventura, venha o devedor a inadimplir. 5. 

Ademais, em análise aos documentos colacionados aos autos, verifico a 

ausência das guias e comprovantes de pagamento das custas 

processuais e taxa judiciaria. 6. Assim, faculto ao autor a emenda da 

inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga o comprovante de 

recebimento da notificação do devedor, na forma do art. 2º, § 2º do Dec. 

Lei 911/69, bem como, comprovante de recolhimento das custas 

processuais e taxa judiciaria, sob pena de extinção sem julgamento do 

mérito (art. 485 do CPC). 7. Intime-se. 8. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001424-76.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO DA SILVA ALMEIDA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1001424-76.2020.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: PAULO 

ROBERTO DA SILVA ALMEIDA JUNIOR Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar a 

parte requerida em mora. 2. A parte autora veio aos autos requerendo a 

desistência da ação, antes mesmo da citação da parte requerida. 3. Pois 

bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil. 4. Recolham-se eventuais mandados 

expedidos. 5. Custas processuais pagas na distribuição. 6. Considerando 

que a parte autora desistiu do prazo recursal, arquivem-se os autos. 7. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002038-81.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE DE FATIMA EZEQUIEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1002038-81.2020.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

MARLENE DE FATIMA EZEQUIEL Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito 

na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar a parte 

requerida em mora. 2. A parte autora veio aos autos requerendo a 

desistência da ação, antes mesmo da citação da parte requerida. 3. Pois 

bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil. 4. Recolham-se eventuais mandados 

expedidos. 5. Custas processuais pagas na distribuição. 6. Considerando 

que a parte autora desistiu do prazo recursal, arquivem-se os autos. 7. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001634-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - MT235738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADIEL MARCOS PEREIRA (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1001634-64.2019.8.11.0002 AUTOR(A): BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. REU: ADIEL MARCOS PEREIRA Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Cobrança proposta por BANCO BRADESCO CARTÕES S/A em face de 

ADIEL MARCOS PEREIRA, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. 

As partes, em conjunto, vieram aos autos informar que realizaram um 

acordo, requerendo sua homologação e consequente extinção do feito (Id 

29465458). 3. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, 

HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO o feito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. 4. Após o transito em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas de estilo. 5. Custas recolhidas na inicial. Honorários 
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advocatícios conforme pactuado. 6. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003608-39.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUES RAFAEL IBIAPINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1003608-39.2019.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: JAQUES RAFAEL IBIAPINO Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face de JAQUES RAFAEL 

IBIAPINO, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. As partes, em 

conjunto, vieram aos autos informar que realizaram um acordo, 

requerendo sua homologação e consequente extinção do feito (Id 

29233766). 3. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, 

HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO o feito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. 4. Considerando que as partes desistiram do prazo 

recursal, arquivem-se os autos com as baixas de estilo. 5. Custas 

recolhidas na inicial. Honorários advocatícios conforme pactuado. 6. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002928-20.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZA DOS SANTOS BORTOLINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1 0 0 2 9 2 8 - 2 0 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: NEUZA DOS 

SANTOS BORTOLINI Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão 

em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, 

objeto de alienação fiduciária, argumentando estar a parte requerida em 

mora. 2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação, 

antes mesmo da citação da parte requerida. 3. Pois bem, diante do 

exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. 4. Recolham-se eventuais mandados expedidos. 5. Custas 

processuais pagas na distribuição. 6. Observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. 7. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1020514-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO BENTO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1020514-07.2019.8.11.0002 AUTOR(A): ADRIANO BENTO DE OLIVEIRA 

REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos. 1. Trata-se de 

Ação Revisional proposta por ADRIANO BENTO DE OLIVEIRA em face de 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A., ambos qualificados nos autos. 

2. Indeferido o pedido de justiça gratuita, fora autorizado o parcelamento 

das custas processuais, conforme Id 28624557. 3. Todavia, a parte autora 

veio aos autos requerendo a desistência da ação, antes mesmo do seu 

recebimento (Id 29900428). 4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do 

art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a 

desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 5. Sem 

custas. 6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 7. 

Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002719-51.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAROLINE CASSIA DIAS DE AGUIAR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1002719-51.2020.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: KAROLINE CASSIA DIAS DE AGUIAR 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora 

pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação 

fiduciária, argumentando estar a parte requerida em mora. 2. A parte 

autora veio aos autos requerendo a desistência da ação, antes mesmo do 

seu recebimento. 3. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência 

e, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 4. Recolham-se 

eventuais mandados expedidos. 5. Custas processuais pagas na 

distribuição. 6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 

7. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007036-92.2020.8.11.0002

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:

BRUNO MORAES SOUZA DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1007036-92.2020.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: BRUNO MORAES SOUZA DE JESUS 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de BRUNO MORAES SOUZA 

DE JESUS, ambos devidamente qualificados na exordial. 2. Pois bem. 

Analisando os autos, observo que tramitam neste juízo 03 (três) ações 

que guardam entre si identidade entre as partes, causa de pedir e pedido, 

quais sejam: as ações nº. 1006944-17.8.11.0002 e nº 

1007079-29.2020.8.11.0002, inclusive, a presente demanda. 3. Ocorre 

que a ação nº 1006944-17.2020.8.11.0002 fora distribuída no dia 

02/03/2020 e as demais (nº 1007036-92.2020.8.11.0002 e nº 

1007079-29.2020.8.11.0002), no dia 03/03/2020, reproduzindo a ação 

anteriormente ajuizada. 4. Nesse passo, os §§ 2.º e 3.º, do art. 337, do 

Código de Processo Civil definem o instituto da litispendência, que nada 

mais é do que a identidade entre os três (03) elementos da ação. 5. Sendo 

cediço que, quando as ações são idênticas, possuindo os mesmos 
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elementos, elas são consideradas litispendentes, e, não podendo as três 

continuar a tramitar, impõe-se a princípio, a extinção da mais recente. 6. 

Essa inteligência, aliás, encontra amparo no seguinte julgado: “APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA ALEGADA PELA 

APELADA. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO (ARTIGO 485, V, CPC).- Considerando a existência de 

manifesta identidade de partes, pedidos e de causa de pedir exsurge a 

relação de litispendência entre as Ações na forma do art. 337, §§ 1º, 2º e 

§ 3º do CPC.- (...)Recurso conhecido, preliminar de litispendência alegada 

pela Apelada nesta fase recursal acolhida no que concerne à extinção do 

feito sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inc. V do CPC. 

ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª 

Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em 

conhecer e julgar extinto sem resolução de mérito, nos termos do voto da 

Relatora. (TJCE – AP 01514205120168060001 – 1ª Camara Direito Privado 

– Relatora Vera Lucia Correia Lima, Publicação 14/12/2016).” 7. Vale 

ressaltar, que o juiz conhecerá de ofício a matéria, em qualquer tempo e 

grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, conforme 

se depreende da leitura do artigo 485, §3º do CPC. 8. Portanto, diante da 

ocorrência da litispendência, JULGO EXTINTO o presente sem resolução 

do mérito, na forma do art. 485, V, do Código de Processo Civil. 9. Sem 

custas. 10. Certificado o trânsito em julgado, procedam-se às baixas de 

estilo e, após, arquivem-se os autos. 11. Intime-se. 12. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007079-29.2020.8.11.0002

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:

BRUNO MORAES SOUZA DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1007079-29.2020.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: BRUNO MORAES SOUZA DE JESUS 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de BRUNO MORAES SOUZA 

DE JESUS, ambos devidamente qualificados na exordial. 2. Pois bem. 

Analisando os autos, observo que tramitam neste juízo 03 (três) ações 

que guardam entre si identidade entre as partes, causa de pedir e pedido, 

quais sejam: as ações nº. 1006944-17.8.11.0002 e nº 

1007036-92.2020.8.11.0002, inclusive, a presente demanda. 3. Ocorre 

que a ação nº 1006944-17.2020.8.11.0002 fora distribuída no dia 

02/03/2020 e as demais (nº 1007036-92.2020.8.11.0002 e nº 

1007079-29.2020.8.11.0002), no dia 03/03/2020, reproduzindo a ação 

anteriormente ajuizada. 4. Nesse passo, os §§ 2.º e 3.º, do art. 337, do 

Código de Processo Civil definem o instituto da litispendência, que nada 

mais é do que a identidade entre os três (03) elementos da ação. 5. Sendo 

cediço que, quando as ações são idênticas, possuindo os mesmos 

elementos, elas são consideradas litispendentes, e, não podendo as três 

continuar a tramitar, impõe-se a princípio, a extinção da mais recente. 6. 

Essa inteligência, aliás, encontra amparo no seguinte julgado: “APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA ALEGADA PELA 

APELADA. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO (ARTIGO 485, V, CPC).- Considerando a existência de 

manifesta identidade de partes, pedidos e de causa de pedir exsurge a 

relação de litispendência entre as Ações na forma do art. 337, §§ 1º, 2º e 

§ 3º do CPC.- (...)Recurso conhecido, preliminar de litispendência alegada 

pela Apelada nesta fase recursal acolhida no que concerne à extinção do 

feito sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inc. V do CPC. 

ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª 

Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em 

conhecer e julgar extinto sem resolução de mérito, nos termos do voto da 

Relatora. (TJCE – AP 01514205120168060001 – 1ª Camara Direito Privado 

– Relatora Vera Lucia Correia Lima, Publicação 14/12/2016).” 7. Vale 

ressaltar, que o juiz conhecerá de ofício a matéria, em qualquer tempo e 

grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, conforme 

se depreende da leitura do artigo 485, §3º do CPC. 8. Portanto, diante da 

ocorrência da litispendência, JULGO EXTINTO o presente sem resolução 

do mérito, na forma do art. 485, V, do Código de Processo Civil. 9. Sem 

custas. 10. Certificado o trânsito em julgado, procedam-se às baixas de 

estilo e, após, arquivem-se os autos. 11. Intime-se. 12. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007141-69.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO FERNANDES FERRAZ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1007141-69.2020.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: THIAGO FERNANDES FERRAZ Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar a 

parte requerida em mora. 2. A parte autora veio aos autos requerendo a 

desistência da ação, antes mesmo do seu recebimento. 3. Pois bem, diante 

do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. 4. Sem custas. 5. Considerando que a parte 

autora desistiu do prazo recursal, arquivem-se os autos com as cautelas 

devidas. 6. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000490-21.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDENIR LEMES DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-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 

1000490-21.2020.8.11.0002 REQUERENTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS 

S.A REQUERIDO: VALDENIR LEMES DE SOUZA Vistos. 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão proposta por MAPFRE SEGUROS GERAIS 

S.A. em face de VALDENIR LEMES DE SOUZA, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. O autor, em petitório anexado aos autos, veio 

em juízo informar que realizou um acordo extrajudicial com a parte 

requerida, pugnando pela sua homologação e consequente extinção do 

feito. 3. Denoto que a referida peça encontra-se devidamente assinada 

pelas partes (ID 29794267). 4. Pois bem, diante do informado na petição 

supracitada, HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o feito, nos termos do artigo 487, III, b, do 

Código de Processo Civil. 5. Custas pagas na distribuição, honorários 

conforme pactuado. 6. Considerando que as partes desistiram do prazo 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado e após, arquivem-se os autos. 

7. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000551-76.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069717/3/2020 Página 424 de 426



Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIENE SANTANA BELINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1000551-76.2020.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: ELIENE SANTANA BELINO Vistos. 1. 

Cuida-se de ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de ELIENE SANTANA BELINO, 

ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Inicialmente, a parte autora 

veio aos autos requerendo a desistência da ação (ID 28975113). Na 

sequência, requereu a extinção do feito, com julgamento do mérito, nos 

termos do art. 487, III, “b” do CPC (ID 28977635). 3. Pois bem. A extinção 

do feito com julgamento do mérito, nos moldes requerido pelo autor, 

somente seria possível se houvesse a juntada de termo de acordo entre 

as partes, ou angularização do feito com a citação da parte ré, o que de 

fato não ocorreu. 4. Desta forma, considerando a falta de requisitos para 

a extinção do feito com resolução do mérito, recebo o pedido do autor 

como desistência aos termos da presente ação. 5. Diante do exposto, 

para os fins do art. 200, parágrafo único, do CPC, HOMOLOGO a 

desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 6. 

Custas processuais pagas na distribuição. 7. Observadas as formalidades 

legais, arquivem-se os autos. 8. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020109-68.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO FRANCOLLY PEREIRA DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1020109-68.2019.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

REGINALDO FRANCOLLY PEREIRA DE MORAES Vistos. 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar proposta por AYMORÉ 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face de REGINALDO 

FRANCOLLY PEREIRA DE MORAES, tendo por objeto o bem descrito nos 

autos. 2. Compulsando os autos, verifico que a notificação extrajudicial 

constou o número do CEP divergente do contrato (ID 27518612 – pág. 6), 

tendo retornado com o motivo “Ausente”, por 03 (três) vezes, ocasião em 

que fora oportunizado ao autor a emenda da inicial, a fim de comprovar a 

mora do devedor (ID 27821972). 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. Assim, o credor deveria esgotar os meios para a localização do 

devedor e, não obtendo êxito, realizar o protesto, com a intimação por 

edital, objetivando atender as exigências formais impostas pela lei. 6. 

Nesse sentido: “CIVIL E PROCESSO CIVIL - BUSCA E APREENSÃO - 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI 911/69 - CONSTITUIÇÃO EM 

MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - NOTIFICAÇÃO PESSOAL - 

ENVIO AO ENDEREÇO DO CONTRATO - ENTREGA EM MÃOS PRÓPRIAS 

DISPENSADA - PROTESTO - INTIMAÇÃO POR EDITAL - POSSIBILIDADE - 

RECURSO PROVIDO. 1. Quando a lei determina a cientificação ao devedor 

por carta expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos, 

não condiciona a entrega em mãos próprias. 2. A intimação de PROTESTO 

realizada POR EDITAL configura medida excepcional, autorizada somente 

em algumas hipóteses dispostas no artigo 15 da Lei 9.492/97, como no 

caso de o devedor se encontrar em local incerto ou ignorado, ou mesmo 

se RECUSAR a receber a notificação. 3. Verificada a ocorrência de uma 

das possibilidades do art. 2º, § 2º, do Decreto-lei 911/69 e comprovada a 

mora do devedor fiduciário, o deferimento da liminar de busca e apreensão 

é medida que se impõe. 4. Deram provimento ao recurso. (TJ-MG - AI: 

10625120053479001 MG , Relator: Sebastião Pereira de Souza, Data de 

Julgamento: 06/03/2013, Câmaras Cíveis Isoladas / 16ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 15/03/2013) – (destaque nosso) 7. No caso concreto, 

na oportunidade concedida ao autor para sanar a referida irregularidade, 

este afirma restar comprovado a constituição em mora do requerido, em 

razão de ser irrelevante o recebimento da notificação pela parte devedora 

(ID 28967602). 8. Contudo, 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). 9. 

Dessa forma, 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 CPC. 10. Ante o exposto, DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, IV do CPC. 11. Custas pagas na distribuição. 12. Observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. 13. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito
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